
 

 
 

 

 هـ4141/ ربيع األول / تاريخ اإلضافة 

 

  ( مناسككتاب ال) نع  شرح زاد المستق

 هـ4129

 

 

  هللا ةحمد بن عبدهللا الحمد حفظ/ لفضيلة الشيخ 

1 

 موقع يعني بدروس (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 شرح زاد املستقنع
 كتاب المناسك

 

 هـ4192
 

 حفظه اهلل  محد بن عبداهلل احلمد/ لفضيلة الشيخ 

 

6 



 

 
 

 

 هـ4141/ ربيع األول / تاريخ اإلضافة 

 

  ( مناسككتاب ال) نع  شرح زاد المستق

 هـ4129

 

 

  هللا ةحمد بن عبدهللا الحمد حفظ/ لفضيلة الشيخ 

2 

 موقع يعني بدروس (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 وبه نستعين وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد

 المناسككتــاب 
 .مجع منسك بفتح السني وكسرها ومها لغتان مشهورتان: املناسك

بفتح السني، وقرئ بكسرها وهي من نسك {اك  َوِلُكلِّ أُمٍَّة َجَعْلَنا َمْنسَ }: والقراءة املشهورة لقوله تعاىل
مناسك : أي عابد، وتطلق يف الشرع غالبًا على أعمال احلج فيقال هلا: ناسك: َتعبد، ويقال: وتنسك؛ أي
نسكاً، وإن كانت الصالة نسكًا وهكذا سائر العبادات لكن الغالب أن يطلق النسك على : ويسمى احلج

 .احلج
 [ :الحج والعمرة: ]قوله
 .  {َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَـْيتِ َولِلَِّه }: قراءتان سبعيتان يف قوله تعاىلبفتح احلاء وكسرها، ومها : جاحلَ 

 .« هكذا يعرفه الفقهاء»قصد مكة لعمل خمصوص يف زمن خمصوص : القصد، واصطالحاً : واحلج لغة
 .زيارة مكة على وجه خمصوص: الزيارة، ويف االصطالح: والعمرة يف اللغة

 .عرفة حقيقة احلج والعمرة تتبني وتتضح مبعرفة أحكامهما ومسائلهماوم
 [ :واجبان: ]قوله

َولِلَِّه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَـْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبيال  َوَمْن َكَفَر }: ج فهو فرض باإلمجاع، قال تعاىلأما احل
بني اإلسالم على خمس ـ وذكر منها ـ »: قاليف الصحيحني أن النيب  وثبت{ فَِإنَّ اللََّه َغِنيٌّ َعِن اْلَعاَلِمينَ 

من أطاق الحج : )وقال عمر ـ كما يف سنن البيهقي بإسناد صحيح. «حج البيت لمن استطاع إليه سبيال  
وهذا من باب الرتهيب وإال فإن من ترك احلج على وجه التكاسل . (فلم يحج فسواء مات يهوديا  أو نصرانيا  

ال يكفر عند عامة أهل العلم إال ما روى عن بعض السلف، والصحيح املشهور الذي تدل عليه األدلة فإنه 
الشرعية أنه ال يكفر إال تارك الصالة، وإمنا يكفر من جحد وجوبه سواء فعله أم مل يفعله، وأثر عمر الذي 

حج فال عليه مات يهوديا  أو من ملك زادا  وراحلة فلم ي»: بلفظتقدم رواه الرتمذي مرفوعًا إىل النيب 
 .لكن احلديث ال يصح مرفوعاً وإمنا يصح موقوفاً على عمر رضي اهلل عنه .«نصرانيا  

 .والعمرة واجبة يف املشهور من مذهب احلنابلة ومذهب الشافعية سواء كانت العمرة منفردة أو كانت مع احلج
وثبت يف مسلم أن النيب . «لى يوم القيامةدخلت العمرة في الحج إ»: ـ يف مسلم ـويدل على ذلك قوله 

وأما إذنه هلا بأن تعتمر من . «قد حللت من حجك وعمرتك»: قال لعائشة ـ وكانت قد حجت قارنة ـ
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ـ بإجزاء عمرة القرآن التنعيم فكان تطييباً خلاطرها وليس ذلك لعدم إجزاء عمرة القران كيف وقد صرح ـ النيب 
 .« عمرتكقد حللت من حجك و »: يف قوله

ومنصوص اإلمام أمحد ـ وهو قول ابن عباس كما يف مصنف ابن أيب شيبة وقول عطاء وطاووس ـ أن وجوب 
العمرة إمنا هو على اآلفاقيني، أما أهل مكة فال جتب عليهم العمرة، وجزم شيخ اإلسالم بأن أهل مكة من 

واملعىن يدل . فإن اهلمم تتوافر لنقل مثل ذلك الصحابة مل يكونوا يعتمرون وأن ذلك لو كان ثابتاً عنهم لنقل لنا
على ذلك فإن العمرة هي الزيارة، والزيارة إمنا تكون ملن ليس من أهل احملل، وأهل مكة هم أهل احلرم فلم 
تشرع هلم العمرة ومل جتب عليهم كما أهنم يطوفون بالبيت والطواف بالبيت هو ركن العمرة األعظم، وإن كان 

وهو قول القاضي من احلنابلة وغريه أن الوجوب عام يف اآلفاقيني واملكيني لكن الصحيح ما ظاهر قول املؤلف 
إن القول بوجوهبا على أهل مكة : تقدم وهو نص اإلمام أمحد واختاره املوفق، وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية

 .قول ضعيف جداً خمالف للسنة الظاهرة
 :نابلة ومذهب الشافعية وقد استدلوا بأدلة منهاوالقول بوجوب العمرة هو املشهور يف مذهب احل

يا رسول اهلل على النساء جهاد، : ما ثبت يف مسند أمحد وسنن ابن ماجه بإسناد صحيح عن عائشة أهنا قالت
تفيد الوجوب كما هو مقرر يف أصول الفقه « على»وكلمة . «عليهن جهاد ال قتال فيه احلج والعمرة»: فقال

 نساء اجلهاد؟واملعىن أجيب على ال
يا رسول اهلل إن أبي شيخ كبير ال : )ومبا ثبت عند اخلمسة بإسناد صحيح عن أيب َرزين الُعقيلي أنه قال

 (.«حج عن أبيك واعتمر»: يستطيع الحج والعمرة وال الظََعن فقال النبي 
دم استطاعة أبيه ععلى ما تقرر عنده من وجوب العمرة كاحلج، فقد ذكر هذا السائل للنيب فأقره النيب 

 .للحج والعمرة، وظاهر هذا أنه قد تقرر عنده وجوب العمرة كاحلج
وأما األمر املوجه لالبن فهو ليس للوجوب؛ ألنه أمر بعد سؤال، فال جيب على السائل أن يعتمر عن أبيه وال 

 أن حيج عنه وإمنا ذلك على وجه االستحباب كما هو معلوم
إني  ): أيب داود بإسناد صحيح عن الُصيب بن معبد أنه قال لعمر بن اخلطاب واستدلوا أيضًا مبا ثبت يف سنن

ـ ( مفروضين علي: )كنت أعرابيا  نصرانيا  فأسلمت فرأيت الحج والعمرة مكتوبين علي ـ وفي رواية
وأخربه أن ( مكتوبني علي: )فقد أقره عمر على قوله. (هديت لسنة نبيك : فأهللت بهما معا  فقال له

 .السنة هذا هو
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وفيه ـ أيضًا ـ دليل على املسألة السابقة وأن من اعتمر مع حجه قارنًا أو متمتعًا فإن ذلك جيزئه عن العمرة 
الواجبة فهذا السائل رأى أن العمرة واحلج مكتوبان عليه فأهل هبما معًا ورأى أن هذا جيزئه عن حجه وعمرته 

 ( .هديت لسنة نبيك : )مجيعاً فقال له
عن اإلسالم  برواية البن خزمية والدارقطين وغريمها يف حديث جربيل الطويل الذي سأل فيه النيب  :واستدلوا

 .وإسناده صحيح. «وأن حتج وتعتمر»: واإلميان واإلحسان ـ وفيه
 .هذا هو مذهب احلنابلة والشافعية وهو مذهب أكثر العلماء واختاره البخاري يف صحيحه

باحلديث املتفق عليه من : ن العمرة ال جتب وهو اختيار شيخ اإلسالم واستدلواوذهب املالكية واحلنفية إىل أ
: هل علي غريها؟ قال: عن شرائع اإلسالم، وذكر منها احلج فقالحديث طلحة يف سؤال األعرايب للنيب 

ك فهذا يدل على أن ما سوى املذكور يف هذا احلديث تطوع وليس بفريضة ومن ذل: قالوا« ال إال أن تطوع»
 .العمرة فإهنا مل تذكر فيه

 .«ال وأن تعتمر خير لك»: العمرة أواجبة هي؟ فقال: سئل عنمبا روى أمحد والرتمذي أن النيب : واستدلوا
 .ورد هذا احلديث بأن إسناده ضعيف فإن فيه احلجاج بن أرطاة وهو ضعيف احلديث

دخلت العمرة في الحج إلى يوم »: فأجيب عنه بأن العمرة داخلة يف احلج حلديث: وأما احلديث األول
 .هلا يف حديث األعرايب ال يدل على عدم وجوهبافعدم ذكر النيب  .«القيامة

إن أحاديثنا اليت استدللنا هبا أحاديث صرحية صحيحة تدل على وجوب العمرة وأما : أن يقال: واجلواب الثاين
نطوق، وداللة املنطوق مقدمة على داللة املفهوم  هذا احلديث، فإنه من داللة املفهوم وحديثنا داللته داللة م

 .كما هو مقرر يف علم األصول
 .فعلى ذلك الراجح ما ذهب إليه أهل القول األول

 [ :على المسلم: ]قوله
أما الكافر فال جيب عليه احلج إمجاعاً، وإن كان يعاقب على ترك احلج ألن الكفار خماطبون بفروع الشريعة 

ُهْم نـََفَقاتـُُهْم ِإالَّ أَنَـُّهْم َكفَ }: صح منهم أداؤها، قال تعاىلال يفيؤاخذون عليها و  ُروا َوَما َمنَـَعُهْم َأْن تـُْقَبَل ِمنـْ
فلكفرهم باهلل ورسوله مل تقبل نفقاهتم والنفقة أوىل بالقبول من العبادة الالزمة ألهنا من باب  {بِاللَِّه َوِبَرُسوِلهِ 

 .فغريها من العبادات الالزمة أوىل بعدم القبولالنفع املتعدي ومل تقبل من الكافر 
 
 

 [ :الحر: ]قوله
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أما العبد فال جيب عليه احلج ـ وهذا باتفاق العلماء ـ ويدل عليه ما رواه احلاكم وصححه ووافقه الذهيب 
أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج »: قالواحلديث إسناده صحيح ـ عن ابن عباس أن النيب 

ورجح بعض العلماء وقفه والصحيح . «وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى حجة أخرى،
ثبوته رفعًا ووقفًا وهذا احلديث قد دل على أن حجته حال كونه رقيقًا ال جتزئ عن حجة اإلسالم وعليه فال 

ه، وتكليف جتب، وألن العبد قد تعلق به حق سيده، واحلج يفوت به من حق سيده، وألن الرقيق ال مال ل
 .السيد بأن يدفع له ماالً حيج به فيه تكليف للسيد مبا ال نفع له به

 [ :المكلف: ]قوله
أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج »: البالغ العاقل، وقد تقدم احلديث الدال على ذلك: أي

 .«نون حتى يفيقرفع القلم عن ثالثة ـ وذكر منهم ـ الصبي حتى يبلغ، والمج» :ولقوله « حجة أخرى
 [ :القادر: ]قوله
فدل على أن من  {ِبيال  َولِلَِّه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَـْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه سَ }: أي مباله وبدنه لقوله تعاىل: رالقاد

ُه نـَْفس ا ِإالَّ اَل ُيَكلُِّف اللَّ }: أيضاً تدل على ذلك كقوله تعاىلمل يستطع إليه سبياًل الجيب عليه، واألدلة العامة 
 .وال خالف بني أهل العلم يف هذه الشروط كما قرر ذلك املوفق يف املغين {ُوْسَعَها

 [ :في عمره مرة: ]قوله
فال جيب احلج وكذلك العمرة إال مرة واحدة يف العمر ملا ثبت عند اخلمسة إال الرتمذي وأصله يف صحيح 

أيف كل عام يا رسول اهلل؟ : فقام األقرع بن حابس فقال« جإن اهلل كتب عليكم الح»: قالمسلم أن النيب 
نعم لوجبت ولما : لو قلت»: ولفظه يف مسلم. «لو قلتها لوجبت، احلج مرة فما زاد فهو تطوع»: فقال

 .احلديث «...استطعتم
 [ :على الفور: ]قوله

 .ر يف مذهب احلنابلةفاحلج جيب على الفور، فليس له أن يرتاخى يف أدائه مع القدرة، هذا هو املشهو 
مبا روى أبو داود من حديث ابن عباس، وفيه راٍو ضعيف، لكن جاء من طريق آخر يف مسند أمحد : واستدلوا

، وثبت يف سنن أيب داود  «من أراد الحج فليتعجل»: قاليتقوى به احلديث فاحلديث حسن أن النيب 
: والشاهد قوله  «وعليه الحج من قابل من ُكسر أو َعَرج فقد حلَّ »: قالبإسناد صحيح أن النيب 

فيجب على من ُأحصر وحتلل أن حيج العام القادم وهذا يدل على وجوب احلج فوراً  «وعليه الحج من قابل»
 .وال شك أن وجوبه على الفور على من مل حيج أصالً أوىل من وجوب القضاء فوراً على من ُأحصر
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ليني وهو قول اجلمهور، فاألصل يف األمر الفورية، فإذا أمر السيد وألن األوامر على الفور يف أصح قويل األصو 
 .عبده بأمر فاألصل أنه جيب عليه أن يفعله فوراً إال أن يأيت دليل يدل على الرتاخي

 .ال جيب على الفور وإمنا على الرتاخي: وقال الشافعية
أن هذه اآلية نزلت يف السنة السادسة : ووجه االستدالل {هِ اْلَحجَّ َواَلُعْمَرَة لِلَّ  َوأَِتمُّوا}: بقوله تعاىل: واستدلوا

 .مل حيج إال يف السنة العاشرةللهجرة والنيب 
وأجيب عن االستدالل هبذه اآلية بأهنا ليست لبيان فرضية احلج بل لبيان وجوب إمتامه واحلج والعمرة معروفان 

فاآلية  {َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَـْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبيال   َولِلَّهِ }: ا أوجب اهلل احلج بقوله تعاىليف اجلاهلية، وإمن
 .ليس فيها ما يدل على وجوبه أصالً وإمنا فيها ما يدل على وجوب إمتامه على من دخل فيه

وأما اآلية األخرى من سورة آل عمران فهي اليت دلت على وجوب احلج وقد نزلت يف السنة التاسعة للهجرة، 
بعد اجلزية واجلزية إمنا شرعت يف تبوك يف ر هذه السورة نزل يف نصارى جنران، وقد قدموا على النيب وصد

 .السنة التاسعة ـ كما قرر ذلك ابن القيم رمحه اهلل يف زاد املعاد
 ملفإن هذه اآلية فرض اهلل فيها احلج وكان ذلك يف السنة التاسعة والنيب : وهذا القول هو الراجح فإن قيل

 .حيج إال يف السنة العاشرة
 :فالجواب عن ذلك من وجهين

من أداء احلج يف  ليس عندنا ما يدل على أن اآلية نزلت يف وقت يتمكن فيه النيب : أن يقال: الوجه األول 
 .السنة التاسعة، فيحتمل أن يكون نزوهلا يف آخر أشهر احلج، ومع االحتمال يبطل االستدالل

من أداء احلج فإن النيب صّلى اهلل عليه لو سلمنا أهنا نزلت يف وقت يتمكن فيه النيب : لأن يقا: الوجه الثاين 
عليًا ـ كما ثبت يف الصحيحني ـ  وسّلم إمنا مل حيج تلك السنة لتتطهر مكة من أهل الشرك ولذ بعث النيب 

 .ك يف السنة التاسعة، وكان ذل «أالَّ يحج بعد العام مشرك وال يطوف بالبيت عريان»: ينادي يف الناس
فلو حج يف السنة التاسعة مل يتمكن كثري وملصلحة أخرى عظيمة وهي اجتماع الناس ملعرفة صفة حج النيب 

 .ورؤية فعله واالقتداء بهمن أهل القرى البعيدة والبوادي من احلج مع النيب 
لذلك حدًا ـ ألنه ال دليل على التحديد ـ وألن الرتاخي مظنة الرتك واإلمهال فإنا إذا قلنا بالرتاخي فإنا ال حند 

إن حججت وأنت شيخ هرم فال حرج عليك، وهذا مظنة الرتك، وال شك أن الشارع : فيقال للمكلف
 .متشوف ألداء احلج

 
 [ :فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا  : ]قوله
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فإذا بلغ الصيب أو أعتق . إن حجه يكون نفاًل وال جيزئ عن حجة اإلسالمتقدم أن من كان رقيقًا أو صبيًا ف
 .الرقيق أو عقل اجملنون يف احلج بعرفة أو يف العمرة قبل الطواف فيصح ذلك عنه فرضاً 

فإذا أحرم رقيق باحلج وأعتق وهو واقف بعرفة فيصح ذلك له فرضًا أو أحرم بعمرة وقبل أن يشرع بالطواف 
 .ه فرضاً أعتق فإنه يصح ل

ألن الوقوف بعرفه فرض احلج األكرب، والطواف يقابله يف العمرة ومها أول األركان بعد اإلحرام فيكون قد : قالوا
فعل األركان سوى اإلحرام وهو حر، بالغ، عاقل، فيصح منه فرضًا ـ هذا هو املشهور يف مذهب احلنابلة 

 .والشافعية ـ
 .بعرفة أجزأه عن حجة اإلسالمومثل ذلك لو أعتق باملزدلفة فعاد فوقف 

 .من أحرم وهو صيب أو عبد مل يقع نسكه إال تطوعاً : وقال املالكية
وأجاب أهل القول األول بأن اإلحرام ليس مقصوداً لذاته خبالف غريه من األركان كالوقوف بعرفه والطواف يف 

 .العمرة
القول األول، وذلك حتصياًل ملصلحة ومع قوة ما ذهب إليه اإلمام مالك فإن األظهر ما ذهب إليه أهل 

الفرضية هلم، وملشقة احلج يف الغالب وألن احلج خيالف سائر العبادات يف النية ولذا ال يصح فيه رفض اإلحرام 
 .خبالف سائر العبادات

 .احلديث، وهو قول احلسن عطاءوهذا القول مروي عن ابن عباس لكن فيه ليث بن أيب سليم وهو ضعيف 
واملذهب أن . حيمل على ما إذا طرأ اجلنون عليه بأن يكون قد أحرم عاقاًل مث جن« اجلنون»: وقول املؤلف

 .النسك ال يبطل باجلنون كالصوم
 [ :وفعلهما من الصبي والعبد نفال  : ]قوله

 .أي احلج والعمرة من الصيب والعبد نفالً : « وفعلهما»
اعتمرا فإن عمرهتما نفل هلما وال جيزئ ذلك عن  فإذا حج الصيب والعبد فإن حجهما نفل هلما، وكذلك إذا

 .حجة اإلسالم وعمرته وهذا مما اتفق عليه العلماء
أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة »: قالويدل عليه حديث ابن عباس املتقدم أن النيب 

قوفاً، والصحيح واحلديث روي مرفوعًا ومو   «أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى
 .ثبوته رفعاً ووقفاً وعلى القول بوقفه فال يعلم البن عباس خمالف من الصحابة فيكون قوله حجة

عام يف الصيب املميز وغري املميز ولو ولد للحظة فيصح حجه نفالً، أما املميز فألن « الصيب»: وقول املؤلف
 .العبادات كالصالة وحنوها تصح منه كما تقدم
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نعم ولِك »: أهلذا حج؟ قال: صبيًا فقالتميز فلما ثبت يف مسلم أن امرأة رفعت إىل النيب وأما غري امل
 .«أجر

 .وهو مذهب مجهور العلماء خالفاً للحنفية، واحلجة مع اجلمهور هلذا احلديث الثابت يف مسلم
ك ألن احلج والصيب ال يصح أن حيج إال بإذن وليه فإن حج بغري إذن وليه مل يصح حجه وهو املذهب وذل

عبادة متضمنة لعقد يلزم به املال، فهو عقد تعبدي هلل عّز وجل يلزم به املال على احلاج من هدي وفدية وحنو 
ذلك، والصيب ليس له أن يتصرف بالتصرفات اليت تلزم هبا األموال إال بإذن وليه وإال مل يصح تصرفه، وإن أذن 

 .املناسكله وليه صح حجه فينوي اإلحرام عن نفسه ويفعل 
ينوي له احلج أو العمرة، وال يشرتط أن يكون الناوي عنه حمرماً : وأما الصيب غري املميز فإن وليه حيرم عنه؛ أي

بل يصح أن يكون حالالً، وذلك ألن النية يف األصل تكون من غري احملرم مث بعد ذلك ما ميكنه فعله من 
ت باملزدلفة وحنو ذلك فإن هذه أفعال ال يعجز عنها الصيب املناسك ال جيزئ أن يفعل عنه كالوقوف بعرفة واملبي

 .غري املميز؛ ألن املقصود هو جمرد الوقوف واملبيت، وهذا حيصل من الصيب املميز وغري املميز
 .أما األفعال اليت ال يقدر عليها كالرمي وحنوه فإهنا تفعل عنه وجيزئ عنه ذلك

ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان مع النبي  حججنا): ملا روى ابن ماجه من حديث جابر قال
ويف إسناده أشعث بن ُسوار وهو ضعيف احلديث، لكن العمل عليه عند أهل العلم، قال ابن  (.ورمينا عنهم

، واألصول « أمجعوا على أن الصيب الذي ال يطيق الرمي أنه يُرمى عنه وكان ابن عمر يفعل ذلك»: املنذر
 .جواز القيام بفعل اآلخر عند عجزه عنهالشرعية تدل على 

أما الطواف فيُحمل فيه، فهو قادر على الطواف ألن الطواف ليس من شرطه املشي بل لو طاف حممواًل صح 
 .طوافه، وكذلك السعي فإنه حيمل ويسعى به ألن السعي ليس من شرطه املشي وإمنا هو من كماله

 .لصيب غري املميز فإذا طيف به فإنه ينوي عنه من طاف به وإذا طيف باملميز فإنه ينوي عن نفسه، أما ا
 :مسألة

 هل جيزئ الطواف عن احلامل واحملمول أم ال جيزئ إال عن احملمول؟
فإذا طاف رجل بابنه ونوى البنه الطواف، ونوى لنفسه الطواف أيضًا فهل جيزئه ذلك أم ال جيزئ إال عن 

 احملمول؟
ألن هذا الفعل أجزأ عن : ول، وأما احلامل فال بد وأن يأيت بطواف آخر، قالواال جيزئ إال احملم: قال احلنابلة

 .وهذا تعليل ضعيف. احملمول وهو الصيب أو غريه من العجزة، فلم جيزئ عن احلامل
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أن الطواف : وذهب األحناف وهو احتمال يف املذهب واستحسنه املوفق واختاره الشيخ عبد الرمحن بن سعدي
؛ وذلك ألن كاًل منهما قد نوى أو نُوَي له الطواف وطاف طوافًا صحيحًا فلكل منهما جيزئ عنهما مجيعاً 

طوافه ونيته، فاحملمول طوافه الركوب، وقد نُوَي له الطواف وال دخل له حبركات هذا الطائف ولذا لو طيف به 
ل عن طواف على دابة ألجزأه ذلك وهذا احلامل قد نوى لنفسه الطواف وطاف ماشيًا فهو طواف مستق

 .احملمول، وهذا القول هو القول الراجح 
 :مسألة

 .الصيب ـ من احملظورات فإن فعل فعمد الصيب خطأ فله حكم اخلطأ يف فعل احملظورات: ومينع ـ أي
 :مسألة

 .املشهور يف املذهب أنه يلزم الصيب اإلمتام ألن احلج والعمرة جيب إمتام فعلهما
يفة ومال إليه صاحب الفروع أنه ال يلزم ألنه غري مكلف؛ قال شيخنا وهو مذهب أيب حن: والقول الثاين

 .وهو أقرب للصواب: الشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحه اهلل
 :مسألة

أنه يصح قياساً على الصيب غري املميز : اجملنون ال يصح حجه عند عامة العلماء كسائر عباداته، والقول الثاين* 
وهو قول أيب بكر عبد العزيز من احلنابلة، وُردَّ بأن الفرق بينهما أن الصيب يؤول وهو املشهور عند الشافعية، 

 .أمره إىل البلوغ عادة خبالف اجملنون
 [ :والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا  وراحلة: ]قوله

 .«راحلةمن أمكنه الركوب ووجد زاداً و »: تقدم أن من شروط وجوب احلج القدرة، والقادر بينه املؤلف بقوله
وغري القادر . أي يستطيع الركوب على الراحلة إىل مكة، وبني مواضع املناسك فيها: « أمكنه الركوب»: فقوله

 . {اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبيال   َمنِ }: حلج ألنه غري مستطيع قال تعاىلعلى الركوب ال جيب عليه ا
متحصاًل بيده أو كانت له حرفة يتكسب هبا من مأكل ومشرب وملبس سواء كان الزاد : « ووجد زاداً »: قوله

 .يف طريقه
أي وجد راحلة ولو مستأجرة يركبها مما يوافق عرف الناس يف زمنه من املركوبات اليت ختتلف : « وراحلة » 

 .باختالف عادات الناس وأعرافهم
ففسر السبيل بأنه الزاد  {ِبيال  ِه سَ َمِن اْسَتطَاَع ِإلَيْ }: وراحلة، وبه ُفسر قوله تعاىل فالقادر هو من ملك زاداً 

: ما السبيل؟ قال: قيل لهوالراحلة، ودليل ذلك ما رواه الرتمذي وحسنه من حديث ابن عمر أن النيب 
وحنوه من حديث أنس يف الدارقطين، وإسناد احلديثني ضعيف لكن احلديث له شواهد  «  الزاد والراحلة»
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لرتمذي وشيخ اإلسالم، وجود بعض أسانيده ابن عبد اهلادي، كثرية يرتقي هبا إىل درجة احلسن وقد حسنه ا
يف بعض أسانيده ال بأس به، واحلديث ـ كما تقدم ـ له شواهد كثرية يرتقي هبا : وقال الضياء صاحب املختارة

إىل درجة احلسن وبه استدل مجهور العلماء على أن السبيل هو الزاد والراحلة فال جيب على من ال راحلة له 
 .اد أن حيج، وال جيب عليه أن حيج ماشياً وإن كان قادراً على املشي للمشقة اليت تلحق املاشيوال ز 

لكن استثنوا من كان موضعه الذي هو فيه دون مسافة قصر عن مكة فيجب عليه املشي إىل بيت اهلل تعاىل 
 .وإن مل جيد راحلة

ذا مبن كان قريباً عرفاً فال يلحقه باملشي إىل مكة أن يف تقييده مبسافة القصر نظر، وينبغي أن يقيد ه: واألظهر 
مشقة ظاهرة فيجب عليه أن حيج ماشياً كأهل القرى القريبة من مكة ممن ال يلحقهم حرج ظاهر يف املشي إىل 
بيت اهلل ولذا عللوا التحديد مبسافة القصر بالقدرة على املشي منه غالباً، ومسافة القصر يف املشهور من 

اْسَتطَاَع  َمنِ }: يف هذا الزمن واهلل تعاىل يقولبرد وهي حنو مثانني كياًل، يف مشيها مشقة ظاهرة  املذهب أربعة
والسبيل هو الزاد والراحلة وهو عام فيمن كان دون مسافة القصر أو فوق مسافة القصر، لكن   {ِإلَْيِه َسِبيال  

اهر يف املشي فهو حبكم واجد الزاد والراحلة، يستثىن من ذلك من كان قريبًا عرفًا ال يلحقه يف الغالب حرج ظ
 .واهلل أعلم

 [ :صالحين لمثله: ]قوله
أي الراحلة فإذا كان الرجل من أهل الثراء ال تناسبه أي راحلة قد يركبها غريه فال : « صاحلة ملثله»: ويف املقنع

الزاد »: يف السبيل ألن قوله  بد وأن تكون صاحلة ملثله، واملقصود ما يكون من مركوبه أو حنو مركوبه عرفاً؛
 .، يرجع فيه إىل عرف الناس، وال شك أن الراحلة يف عرف الناس ختتلف باختالفهم غىًن وفقراً « والراحلة

 .وألن املقصود من عدم إجياب املشي عليه هو دفع املشقة عنه: قالوا
بدفع املشقة  جاءت الشريعة فكذلك تكليفه بأن يركب راحلة ال تناسب عرفًا فيه مشقة ظاهرة عليه، وقد

يِن ِمْن َحَرجٍ َوَما َجَعَل َعَليْ }: واحلرج قال تعاىل  . {ُكْم ِفي الدِّ
وعبارة صاحب املقنع ظاهرها أن هذا القيد يف الراحلة دون الزاد فال يشرتط أن يكون الزاد صاحلاً ملثله، بل أي 

اده من الطعام يلزمه مع وجوده احلج ـ هذا ظاهر  زاد ميكنه أن يتقوت به مما ال ضرر فيه وإن كان دون ما اعت
 .كالم املوفق يف املقنع ـ وهو الصحيح يف مذهب احلنابلة

وأما املؤلف فقد ذهب إىل اعتبار هذا القيد يف الزاد أيضاً دفعاً للمشقة ووجهه صاحب الفروع وهو احتمال يف 
َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي }: وهو الراجح لقوله تعاىل لراحلةاملذهب وأن الزاد يشرتط فيه أن يكون صاحلًا ملثله؛ كا

يِن ِمْن َحَرجٍ   .{  الدِّ
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 [ :بعد قضاء الواجبات: ]قوله
 .كأن تكون عليه زكاة أو كفارة ميني أو ديون للعباد، فال جيب عليه احلج إال بعد قضائها

 [ :والنفقات الشرعية: ]قوله
يعول فال جيب عليه احلج حىت يرتك مااًل يكفي لنفقة أهله  إذا كان عليه نفقات نفقة لولده وزوجه ومن

 .باملعروف
فمن معه مال ويعلم أنه إذا حج به أضر مبن جيب عليه أن ينفق عليهم من ولده وزوجه ومن يعول فال جيب 

وهذا حق آدمي، وحقوق اآلدميني مقدمة يف «  كفى بالمرء إثما  أن يضيع من يقوت»: عليه احلج قال 
 .على حق اهلل عّز وجل ألهنا مبنية على املشاحة الوفاء
 [ :والحوائج األصلية: ]قال
 .احلوائج الالزمة وهي اليت يلحقه حرج باالستغناء عنها، وهذه ختتلف باختالف الناس: أي

املسكن من حوائج الناس األصلية فال يلزمه بيعه ألجل احلج، وكذلك السيارة، وكذلك الكتب لطالب : فمثالً 
فاحلوائج األصلية اليت حيتاج إليها من كسوة وسكن وكتب علم ومركوب وحنوه مما حيتاج إليه . وحنو ذلك العلم

ال جيب عليه أن يبيعه حىت يؤدي هذه الفريضة، فإن هذه من احلوائج األصلية اليت يلحق الناس حرج يف 
ينِ َوَما َجَعَل َعَليْ }: االستغناء عنها، وقد قال تعاىل  . {ِمْن َحَرجٍ  ُكْم ِفي الدِّ

أما ما فضل عن حوائجه األصلية فيجب عليه أن يبيعه وحيج بثمنه؛ كأن يكون له بيتان وميكنه أن يستغين عن 
أحدمها، لكن إن كان يؤجره وينتفع بأجرته يف النفقة الواجبة عليه فال جيب عليه بيعه؛ ألنه يتقوت به، لكن إن  

فقته كأن يكون له مسكنان أو مركبان، أو يكون عند املرأة كان عنده شيء فاضل عن حاجته ال يؤثر يف ن
حلي زائد عن حاجتها األصلية، وهكذا كل من كان عنده أي شيء من األموال اليت ليست من حوائجه 

 .األصلية فيجب عليه أن يبيعها ليؤدي فريضة احلج
 

 :مسألة
ا إذا كان الدين غري حال فال خيلو من إذا كان الدين حااًل فال جيب معه احلج على املدين، أم: يف الدين

 :حالتني
أن يكون قد امتنع من احلج لوفاء هذا الدين وختليص ذمته منه فال حرج عليه يف ذلك؛ ألن :  الحال األولى

 .املكلف حيتاج إىل تربئة ذمته من الديون املتأخرة كما أنه حيتاج إىل تربئة ذمته من الديون احلالة
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يريد وفاء دينه قبل حلول أجله وعنده مال فاضل عن حاجته فيجب عليه احلج ألن  أن ال:  الحال الثانية
 .احلكم يدور مع علته وجوداً وعدماً والعلة هنا غري موجودة بل معدومة

 [ :وإن أعجزه كبر أو مرض ال يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه: ]قوله
ستطاعة مالية ال بدنية، أو له ولد قادر على احلج ويطيعه هذه مسألة يف املستطيع بغريه، وهو من عنده ا

باحلج والعمرة عنه : فيجب عليه أن ينيب على الفور من حيج عنه إما مباله أو بأن يأمر ولده املطيع بذلك؛ أي
 .هذا هو املستطيع بغريه

فريضة اهلل على عباده إن يا رسول اهلل : أن امرأة من خثعم قالت: ما ثبت يف الصحيحني: ودليل هذه املسألة
: ويف رواية ملسلم« نعم»: قد أدركت أبي شيخا  كبيرا  ال يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال

 .«فحجي عنه»: إن أيب شيخ كبري عليه فريضة اهلل يف احلج وهو ال يستطيع أن يستوي على ظهر بعريه قال
للمرأة بأن حتج عن أبيها، فإن هذا األمر بعد سؤال، ووجه االستدالل من هذا احلديث ليس يف أمر النيب 

إن أبي شيخ كبير عليه »: هلا يف قوهلاواألمر بعد السؤال ال يفيد الوجوب، وإمنا االستدالل بإقرار النيب 
فدل على أن الشيخ الكبري العاقل واملريض الذي ال يرجى برؤه جيب عليهما احلج ال بأبداهنما  «فريضة اهلل

 .عنه هبا، ولكن بأمواهلما أو مبن يطيعهما من ولٍد وغريهلعجزمها 
 :مسألة

وما يثبت من غرامة مالية من دم وحنوه إن كان هذا بسبب ما يرتتب على احلج أصاًل كدم التمتع والقران فإنه 
احملجوج عنه، ومثل ذلك ما يأذن له املنيب به ـ كأن يكون حمتاجًا إىل أخذ : جيب على صاحب املال؛ أي

 .يء من شعر رأسه ملرٍض فإذا أذن له املنيب بذلك فإن الفدية تلزم صاحب املالش
وأما إذا فعل شيئًا مل يؤذن له فيه كقتل صيد أو سلوك طريق مع إمكانية سلوك طريق أقرب منه فإنه يلزم 

 .النائب ال املنوب عنه؛ ألن هذا فعل ليس مبأذون فيه
 

 [ :من حيث وجبا: ]قوله
، فيجبا من بلد املنيب، فليس ملن وجب عليه احلج يف الرياض مثاًل أن ينيب من حيج عنه من على املنيب: أي

ألن البدل يقوم مقام املبدل عنه، فهذا احملجوج عنه لو حج حلج من موضعه الذي وجب عليه : الطائف قالوا
 .احلج فيه وهذا نائب عنه فوجب عليه أن حيج من موضع املنيب هذا هو املذهب

 .هور العلماء إىل أنه له أن ينيب من امليقات من حيج عنهوذهب مج
 .وظاهر قول اجلمهور أنه لو كان النائب من مكة أو من دون املواقيت فال جيوز
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قال  وذلك ألن النيب . والذي يظهر أنه جيوز ذلك وهو اختيار الشيخ عبد الرمحن السعدي رمحه اهلل تعاىل
الصالة والسالم ومل يقيد ذلك بأن يكون من حيث وجب عليه احلج،  فأطلق عليه« حجي عن أبيك»: للمرأة

وتأخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز، مث إن املعىن يقتضي ذلك، فالشارع إمنا أوجب احلج على العباد ألداء 
 .مناسك احلج، وأما املسافة فليست مقصودة لذاهتا، وإمنا هي من باب ماال يتم الواجب إال به فهو واجب

 .إذا صادفه احلج وهو يف مكة فأحرم من مكة جاز له ذلك وال دم عليه ويدل على ذلك أن اآلفاقي
 :مسألة

اعلم أن املريض الذي يرجى برؤه واحملبوس الذي يرجى خروجه من احلبس ليس له أن يقيم غريه ليحج عنه؛ 
حلق به املريض الذي ال يرجى ألن احلديث قد ورد يف الشيخ الكبري الذي ال ترجى استطاعته على احلج، وأُ 

برؤه، وألن األصل هو وجوب احلج بالنفس ال بالغري وحيث إن العلة يرجى زواهلا فليس هلما أن ينيبا فإذا زالت 
 .عنهما العلة لزمهما احلج بالنفس

 [ :ويجزئ عنه وإن عوفي بعد اإلحرام: ]قوله
 :لهذه المسألة صورتان

رضه الذي كان ميئوساً منه بعد قيام البدل باحلج وفراغه منه، فيجزئ عنه أن يشفى هذا املريض من م:  األولى
حج البدل وال جيب عليه احلج مرًة أخرى، وهذا ظاهر؛ وذلك ألنه قد فعل ما أمر به، فقد أمر أن يدفع من 
ماله ما حيج به عنه ففعل فأجزأه ذلك عن حجة اإلسالم وبرئت ذمته، وألن هذا احلجة قد وقعت صحيحة 

 .زئة فال دليل على إبطاهلاجم
 .أن يشفى املريض الذي ال يرجى برؤه بعد إحرام النائب عنه وقبل فراغه من احلج:  الثانية

لبيك عن فالن شفي هذا : فهذا رجل مريض ال يرجى برؤه دفع مااًل ملن حيج عنه، فلما أحرم هذا النائب وقال
 .هذا هو املشهور يف مذهب اإلمام أمحد املريض، فتجزئ عن املنيب كذلك وال جيب عليه احلج،

ألنه قدر على األصل قبل متام احلج من البدل : وهو وجه عند احلنابلة، أنه ال جيزئه ذلك؛ قالوا: والقول الثاين
فوجب عليه أن حيج عن نفسه وال يكتفي هبذا احلج وظاهر هذا التعليل أن هذا ولو كان بعد « النائب عنه»

 .تم احلجالوقوف بعرفة ما مل ي
والقول األول أرجح ألنه قد شرع يف البدل لعجزه عنه فلم يلزمه الرجوع إىل األصل، والقاعدة أن من شرع يف 

 .البدل لعجزه عن األصل فإنه جيزئ عنه وإن قدر على األصل بعد شروعه يف البدل وهذا له نظائر
أن يتم الصيام فإن الصيام جيزئ عنه وال  أن من شرع يف الصيام لعجزه عن اهلدي مث قدر على اهلدي قبل: منها

 .جيب عليه أن يعود إىل األصل
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من عجز عن إطعام عشرة مساكني يف كفارة اليمني فشرع يف الصيام، فلما صام اليوم األول قدر على : ومنها
 اإلطعام فهو باخليار إن شاء مضى بالصيام وجيزئ عنه، وإن شاء عاد إىل األصل وهو إطعام عشرة مساكني

فهنا كذلك فهذا من باب إحلاق النظري بنظريه، فالشريعة ال تفرق بني املتماثالت فهذا قد شرع يف البدل : قالوا
 .مث قدر على األصل قبل متامه فلم جيب عليه أن يعود إىل األصل وكان البدل جمزئاً عنه ـ وهذا هو الراجح 

 :مسألة
حجة اإلسالم وتنصرف للنائب يف املشهور يف مذهب ال جيزئ املنيب حج النائب إن كان النائب مل حيج 

مسع رجالً أن النيب : ما ثبت يف سنن أيب داود وابن ماجه من حديث ابن عباس: اإلمام أمحد ودليل ذلك
: قال «حججت عن نفسك؟»: أخ لي أو قريب فقال: قال« من شبرمة؟»: لبيك عن شبرمة، قال: يقول

وقد اختلف فيه رفعًا ووقفًا والراجح وقفه وال يعلم البن . « رمةحج عن نفسك ثم حج عن شب»: لال، فقا
 .عباس خمالف فهو حجة وعليه فال جيوز ملن مل حيج عن نفسه أن حيج عن غريه

أن احلج يقع عن احملجوج له وهو قول األحناف واملالكية واستدلوا بالقياس على : والقول الثاين يف املسألة
 .سهإخراج زكاة غريه قبل زكاة نف

وهذا القياس خيالف احلديث املتقدم وكل قياس خيالف النص فهو فاسد االعتبار، مث إن هناك فرقًا بني 
املسألتني، فإن إخراج الزكاة عن الغري قبل إخراجها عن النفس ال يزاحم الواجب عن النفس فإنه خيرجها عن 

 .غريه مث عن نفسه يف وقتها
أنه يبطل وال يصح عن أحدمها : اية عن اإلمام أمحد اختارها بعض أصحابهوأما القول الثالث يف املسألة وهو رو 

 .فال يصح عن احلاج وال احملجوج عنه 
أفسده وأبطله وهنى عنه، وأما كونه ال يصح عن احلاج فألن أما كونه ال يصح عن احملجوج عنه فألن النيب 

 .عبادة فتشرتط هلا النية األعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى وهذا مل ينوه لنفسه، واحلج
أهنا تنصرف إىل النفس ألن احلج يف النية ليس كغريه من العبادات ولذا ال يبطل برفضه وهو املذهب  : والراجح

 .كما تقدم
 :مسألة

 فإن عجز عن احلج عن نفسه لعدم القدرة املالية، لكنه قادر ببدنه فهل له أن حيج عن غريه أم ال؟
جيوز له أن حيج عن غريه قبل نفسه فإن فعل انصرف إىل نفسه، كذلك للحديث  املشهور يف املذهب أنه ال

 .املتقدم
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وذهب اإلمام أمحد يف رواية عنه وهو قول سفيان الثوري إىل أن ذلك جيزئ عن املنوب عنه وهذا أرجح فإن 
ن حجه عن غريه األصل أن النائب جيزئ حجه عن املنوب عنه، وإمنا مل تصح عن النائب يف املسألة السابقة أل

مزاحم حلجه عن نفسه، وهذه املسألة ليس فيها مزامحة فإنه ليس بقادر على احلج مباله، فإن مل حيج عن غريه 
 .مل حيج عن نفسه

حج »: قال واحلديث املتقدم فيه قرينة تدل على أن ذلك الرجل قادر على احلج عن نفسه وهي أن النيب 
 .إال للقادر على احلج وال يوجه هذا اخلطاب عادةً  «عن نفسك

قرينة أخرى فإن الغالب فيمن حيج عن قريبه أن يكون ذلك من ماله ال من مال « أخ يل أو قريب»: ويف قوله
 .هذا األخ أو القريب

 .أن من حج عن غريه ـ وهو غري قادر على احلج عن نفسه ـ فإن ذلك جيزئ عن املنوب عنه: فالراجح 
 [ :رأة وجود محرمهاويشترط لوجوبه على الم: ]قوله

ال جيب عليها احلج إال مع وجود احملرم وهو املشهور يف املذهب ملا ثبت يف : فهو شرط وجوب؛ أي
ال يخلون رجل بامرأة إال ومعها ذو محرم، وال تسافر المرأة إال مع ذي »: قالالصحيحني أن النيب 

انطلق »: التبت يف غزوة كذا وكذا فقيا رسول اهلل، إن امرأيت خرجت حاجة وإين اكت: فقال رجل« محرم
 . «امرأة إال ومعها ذو محرم وال تحجن»: ، ويف الدارقطين وصححه أبو عوانة «فحج مع امرأتك

 .وعن اإلمام أمحد أنه شرط يف لزوم األداء وعليه فتنيب والصحيح األول
ود احملرم لكي جيب عليها احلج،  أن األداء ال جيب على املرأة إال مع وج: ومعىن أنه شرط يف لزوم األداء؛ أي

كاملريض الذي ال يرجى برؤه، فإن كانت ال ترجو حصول احملرم أنابت من حيج عنها وإن قلنا ـ وهو الراجح ـ 
أنه شرط وجوب، فاملعىن أنه ال جيب عليه إال مع وجود احملرم فإن مل يوجد فال جيب عليه احلج وعليه فال 

 .تنيب
 نساء فهل جيوز هلا ذلك؟فإن حجت الفرض مع مجاعة ال

ذهب إىل جواز ذلك املالكية واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية وأن املرأة جيوز هلا أن حتج فرضها مع رفقة 
 .مأمونة، وأن تكون املرأة بنفسها مأمونة

بن عفان يف آخر حجة حجها وبعث معهن عثمان أن عمر أذن ألزواج النيب : مبا روى البخاري: واستدلوا
والشاهد أنه قد بعث معهن عثمان وعبد الرمحن ومها . ، وكان ذلك مبحضر من الصحابةالرمحن بن عوفوعبد 

 .غري حمارم هلن
 :وهذا االستدالل فيه ضعف من وجهين
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هلن من حفظ اهلل وعنايته ما ليس إن نساء النيب : أن يقال: ـ وهو أضعف من الوجه الثاين ـ الوجه األول
 .ة والعفاف أعظم ذلك وأكمله، فال يقاس غريهن هبنلغريهن، وهلن من الصيان

إن هذا األثر ليس فيه أنه ليس معهن حمرم، وإمنا فيه أن عمر بعث معهن على القافلة : أن يقال:  الوجه الثاني
وليس يف األثر أنه ليس أمراء على القافلة، فهما أمراء القافلة اليت فيها أزواج النيب : عثمان وعبد الرمحن؛ أي

يف هنيه العام أن تسافر املرأة بال عهن حمارم فإن األثر مل يتعرض لذلك، وهنَّ أجلَّ من أن خيالفن النيب م
 .حمرم، واحملرم ال يقوم مقامه شيء فال يقاس به غريه، فكوهنا تكون مع مجاعة النساء ال يغين ذلك عن حمرمها

لماء، فالصيب وإن كان مميزًا ليس مبحرم ال يف اخللوة واعلم أن من شروط احملرم أن يكون بالغًا ـ عند مجهور الع
 .وال يف السفر؛ ذلك ألن املقصود من احملرم حفظ املرأة وصيانتها وهذا ال حيصل من الصيب أو اجملنون

 [ :ومحرمها هو زوجها: ]قوله
 .فالزوج حمرم هلا وهذا ظاهر

،  {زُِر َواِزرٌَة ِوْزَر ُأْخَرىَوالَ تَ }: ه ولقوله تعاىلى إجياب ذلك عليوال جيب على الزوج أن حيج هبا إذ ال دليل عل
فإن هذا أمر بعد سؤال فال يدل على الوجوب، أو ألن املرأة « انطلق فحج مع امرأتك»: وأما قوله 

شرعت يف السفر وال طريق للتخلص من ذلك إال بأن يسافر معها، ولكن ليس للزوج أن مينعها من حج 
 .عليها خبالف حج التطوع فإن له أن مينعها منه الفريضة، فهو حق اهلل

 
 

 [ :أو من تحرم عليه على التأبيد: ]قوله
الزوج ليس حمرمًا ألخت زوجته وعمتها وخالتها ألن : فيخرج من ذلك من حترم عليه حترميًا غري مؤبد، فمثالً 

هذه العصمة بطالق أو وفاة، التحرمي فيها غري مؤبد، بل هو مؤقت ببقاء هذه املرأة على عصمته، فإذا زالت 
 .فقد حل له أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها

حيرمن على التأبيد لكن ليس هذا للمحرمية وإمنا للتحرمي، فليس الرجال من املؤمنني مبحارم هلن، ونساء النيب 
 .، فهذا حترمي وليس مبحرميةلكنه ال حيل ألحد منهم أن ينكح واحدة منهن بعد النيب 

 [ :بنسب: ]هقول
 .بقرابة، كاألم واألخت والعمة، فالرجل حمرم ألمه وأخته وعمته وخالته: أي

 [ :أو سبب مباح: ]قوله
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كاملصاهرة فهي سبب مباح تثبت به احملرمية كأم الزوجة وبنت الزوجة، فهي حترم على التأبيد بسبب مباح وهو 
 .ألم زوجته وبنت زوجته فالرجل حمرم. النكاح الذي أباحه اهلل فتثبت به املصاهرة

والرضاع أيضاً سبب مباح فأخته من الرضاع هو حمرم هلا وال شك أن مثل هذا مع أمن الفتنة، فإذا أمنت الفتنة 
 .جاز ذلك

وقيَّد السبب باملباح، ليخرج السبب احملرم كاملالعنة، فإن الرجل إذا العن امرأته حرمت عليه على التأبيد لكنه 
ن هذا السبب سبب حمرم ال تكتسب به حمرمية وإمنا تكتسب به التحرمي وكذلك خترج بنته ليس حمرمًا هلا؛ أل

 .من الزنا، فليس له أن يسافر هبا وإن علم أهنا ابنته من الزنا ألن هذا سبب حمرم ال تثبت به احملرمية
 [ :وإن مات من لزماه أخرجا من تركته: ]قوله
وقد لزمه احلج أو العمرة فإنه خيرج من أصل تركته قبل قسمة املرياث،  فإذا مات الرجل. أي احلج والعمرة: لزماه

 .خيرج ماالً حيج عنه به ويعطى حكم الديون
يا رسول اهلل أن أمي نذرت أن حتج : فقالتما ثبت يف البخاري أن امرأة من جهينة أتت النيب : ودليل ذلك

أرأيت لو كان على أمك دين أكنت حجي عنها »: فلم حتج حىت ماتت أفأحج عنها؟ فقال النيب 
من الديون اليت تقضى وعليه فتخرج من تركته كسائر فجعله النيب . «قاضيته، اقضوا اهلل فاهلل أحق بالوفاء
 .الديون وكما خترج الزكوات والكفارات

 
 

 باب المواقيت
 .حدده وقدره: مجع ميقات من وقت الشيء؛ أي: املواقيت

 :ومواقيت الحج قسمان
 .وهي املواضع اليت يهل منها احلاج: مكانية مواقيت

 .وهي األشهر اليت يهل هبا احلاج: مواقيت زمانية
 [ :وميقات أهل المدينة ذو الحليفة: ]قوله

: شرع املؤلف يف بيان املواقيت املكانية، فبدأ مبيقات أهل املدينة، وهو ذو احلليفة، وهو ما يسمى عند العامة بـ
ا روي أن عليًا قاتل اجلن فيها لكن هذه القصة ال أصل هلا كما بنّي ذلك شيخ ومسي بذلك مل« آبار علي»

 .اإلسالم ابن تيمية
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صّل في هذا : أتاني آت من ربي فقال»: فيما ثبت يف البخاريوهو وادي العقيق الذي قال فيه النيب 
 .« فإنه مبارك الوادي

 [ :وأهل الشام ومصر والمغرب الُجحفة: ]قوله
موضع يبعد عن مكة حنو ثالث مراحل، واملرحلة سري اإلبل يف اليوم وهو حنو أربعني كياًل لكنه : واجُلحفة

فكانت فيه   (دعا أن تنتقل حمى يثرب إليه): كما ثبت يف الصحيحنيموضع خراب وذلك ألن النيب 
 .محى يثرب، فانُتقل إىل رابغ وهو موضع حبذائه فميقات أهل الشام اآلن هو رابغ

 .وال عربة مبا بين بقرهبا ومسي بامسهاـ كما قال الفقهاء ـ يف هذه املواقيت بالبقاع اليت عينها النيب والعربة 
 [ :وأهل اليمن يلملم: ]قوله

 .وهو جبل يف هتامة« السعديَّة»: وهو ما يسمى بـ
 [ :وأهل نجد قـَْرن: ]قوله

 .رياجلبل املنفرد وهو ما يسمى اآلن بالسيل الكب: والقرن يف اللغة
 [ :وأهل المشرق ذات عرق: ]قوله

: اجلبل الصغري، وهو ما يسمى بـ: فأهل املشرق من أهل العراق وأهل خراسان وحنوهم ميقاهتم ذات عرق؛ أي
وّقت النبي ): فهذه هي مواقيت احلاج، ودليل ذلك ما ثبت يف الصحيحني عن ابن عباس قال« الضريبة»
(وألهل الشام ومصر الجحفة): ، ويف النسائي (م الجحفةألهل المدينة ذا الحليفة، وألهل الشا  ،
وألهل نجد قرن المنازل، وألهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج »

وأما ميقات . ، فهذه مواقيت أربعة« ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة والعمرة،
وقت ألهل العراق ذات أن النبي »: داود والنسائي من حديث عائشة ذات عرق فقد جاء يف سنن أيب

، وأصله يف مسلم من حديث جابر إال أن الراوي شك يف رفعه ويف مسند أمحد بإسناد حسن اجلزم  «عرق
 .برفعه

وقد خفي هذا على عمر ألنه مظنة اخلفاء فالعراق مل تكن مفتوحة يف عصره عليه الصالة والسالم، فكان ذلك 
ن أعالم نبوته، وأما املواقيت األخرى فكان حيرم منها ويهل يف عصر النيب عليه الصالة والسالم فخفي ذلك م

لما فتح المصران ـ البصرة والكوفة ـ أتوا عمر ): على عمر فاجتهد وأصاب السنة، فقد ثبت يف البخاري
وإنا إن »ائل ومنحرف عن طريقنا م: أي. ( وّقت ألهل نجد قرنا  وإنه جور عن طريقناإن النبي : فقالوا

انظروا إىل : )ويف قوله رضي اهلل عنه. «انظروا إلى حذوه فوقت لهم ذات عرق: أردنا قرنا  شق علينا فقال
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دليل على أن من كان طريقه إىل مكة ال مير على هذه املواقيت فإنه ينظر إىل ما حياذي أقرهبا إليه من ( حذوه
 .العلماءطريقه وحيرم منه وهذا باتفاق 

ومن مل حياذ ميقاتًا أحرم عن مكة بقدر مرحلتني وذلك ألن أقرب هذه املواقيت إىل مكة تبعد : قال الفقهاء
 .مرحلتني

 .عشرة أيام: أي: وميقات اجلحفة ثالث مراحل، وميقات أهل املدينة عشر مراحل
 [ :وهي ألهلها: ]قوله

 ..وقرن ألهل جند وهكذافهذه املواقيت ألهلها، فذو احلليفة ألهل املدينة، 
 [ :ولمن مّر عليها من غيرهم: ]قوله

فمن مر على هذه املواقيت من غري أهل هذه البالد فهي مواقيت هلم أيضاً، فإذا مر الشامي مثاًل مبيقات أهل 
 .«هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن»: املدينة أهّل منه، لقوله 

 يأيت ميقات أهل الشام فيهل منه أم ال؟وهل له أن يتجاوز ميقات أهل املدينة حىت 
 :قوالن ألهل العلم

ـ وهو قول مجهور العلماء من احلنابلة والشافعية وغريهم ـ أنه ال جيوز له أن يهل إال من هذا  القول األول
 .امليقات الذي مر به، فإن جتاوزه إىل ميقات أهل بلده فإن عليه دماً 

 . «عليهن من غيرهنهن لهن ولمن أتى »: بقوله : واستدلوا
هذه املواقيت مواقيت ألهل هذه البالد، : أي «هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن»: فمعىن قوله: قالوا

 .وملن مر عليها من أهل البالد األخرى، فليس له أن يتجاوزوه
و اختيار وذهب املالكية إىل أن له أن يتجاوزه وإن كان األفضل يف حقه أال يفعل، لكن إن فعل فال حرج وه

ألهل المدينة ذا الحليفة وألهل الشام وّقت النبي ): واستدلوا بعموم قول ابن عباس. شيخ اإلسالم
فهذا احلديث يدل على أن ذا احلليفة ـ مثالً ـ ميقات ألهل املدينة وإن مروا على غريه من املواقيت،  ..(الجحفة

وأما . اقيت ملن مر عليها من أهل البالد األخرىقد نص على ما تقدم وأن هذه مو ويف هذا نظر، فإن النيب 
فإن هذا من باب الغالب ألن الغالب أهنم ميرون عليه، وال شك أنه يسمى ميقات « وّقت ألهل الشام»: قوله

ميقات بلدهم، الذين ميرون عليه عادًة، وقوله : أهل الشام وهذا يسمى ميقات أهل املدينة فهو ميقاهتم؛ أي
 :«يدل على أنه ميقات ملن مر به من غري أهله، وامليقات ال «  تى عليهن من غيرهنهن لهن ولمن أ

 .جيوز ألحد أن يتجاوزه
 .فما ذهب إليه مجهور العلماء أصح 
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 [ :ومن حج من أهل مكة فمنها: ]قوله
اق من حج من أهل مكة سواًء كان من أهلها أصاًل أو كان زائراً هلا وهو ليس من أهلها فيحرم من مكة باتف

ويدل على دخول من كان هبا من غري أهلها يف حكم أهلها، . «حتى أهل مكة من مكة»: العلماء؛ لقوله 
ومعلوم  ،( أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيمأن النبي ): ما ثبت يف الصحيحني

 .أن عائشة من أهل املدينة
 [ :وعمرته من الحل: ]قوله

أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر أن النبي ): ره وهو ما ثبت يف الصحيحنيللحديث الذي تقدم ذك
هو أدىن احلل إىل مكة واحلكم عام يف التنعيم وغريه من احلل وإمنا أمره أن : ، والتنعيم «عائشة من التنعيم

 .يعمرها من التنعيم لقربه من احلرم فهو أدىن احلل
وكانوا يف احلرم فإهنم ال حيرمون للعمرة من موضعهم الذي هم فيه بل فعلى ذلك املكيون إذا أرادوا العمرة 

حيرم من احلل « وهو من كان يف مكة وليس من أهلها»يذهبون إىل أدىن احلل فيحرمون منه، وكذلك اآلفاقي 
 .للحديث املتقدم

ساك احلج جيتمع يف أن احلج فيه مجع بني احلل واحلرم، فإن فاعل أن: واحلكمة من التفريق بني احلج والعمرة
حقه احلل واحلرم فعرفة مثاًل يف احلل ومىن يف احلرم، أما املعتمر فإنه إن مل خيرج إىل احلل فإن مناسكه ال يكون 

 .فيها حل ـ فشرع له أن حيرم من احلل
خرج إىل ويظهر يل معىن آخر للتفريق وهو أن العمرة هي الزيارة والزيارة إمنا تكون من اخلارج ال من الداخل، في

 .احلل ويأيت معتمراً 
ومن كان دون امليقات كأهل القرى واملدن اليت هي دون املواقيت فهؤالء باتفاق العلماء حيرمون من مواضعهم، 

 .«ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ»: فكل حيرم من مكانه وذلك لقوله 
فمن كان مثاًل من أهل جدة فله أن وبلده كلها يف حكم منزله فيحرم من أيها شاء وهو ظاهر كالم الفقهاء 

 .حيرم من أي موضع يف جدة
 [ :وأشهر الحج شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة: ]قوله

 .بفتح القاف ويصح بكسرها« ذو القعدة»
: بكسر احلاء ويصح بفتحها، واملشهور هو الكسر، هذه أشهر احلج عند مجهور العلماء« ذو احلجة»و 

 .عشر من ذي احلجةشوال، وذو القعدة، و 
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َفَمْن فـََرَض ِفيِهنَّ }: قوله: والشاهد{ْن فـََرَض ِفيِهنَّ اْلَحجَّ اْلَحجُّ َأْشُهٌر َمْعُلوَماٌت َفمَ }: واستدلوا بقوله تعاىل
وال ميكن ألحد أن يفرضه إال يف عشر ذي احلجة وما قبلها أما ما بعدها فليس داخاًل يف أشهر : قالوا {اْلَحجَّ 

ال يهل باحلج فيها، فإن احلج ينتهي اإلهالل به بأذان الفجر من ليلة : ال يفرض فيها احلج؛ أياحلج؛ ألنه 
شوال، وذو القعدة، وعشر : أشهر الحج»: النحر، قال ابن عمر كما يف البخاري معلقًا ووصله ابن جرير

 .«من ذي الحجة
واألشهر مجع، واجلمع أقله  {ْلَحجُّ َأْشُهرٌ ا}: أن اهلل عّز وجل قال يف كتابه ويشكل على ما ذهب إليه اجلمهور

 .ثالثة، وهذه شهران وبعض شهر
: وأجيب عن ذلك بأن هذا من باب إطالق الكل وإرادة اجلزء وهذا مشهور يف لغة العرب، فإن الرجل يقول

يف لغة رأيت فالنًا اليوم، ومل يره إال يف بعضه، وهذا أسلوب معروف : قمت الليل ومل يقم إال بعضه، ويقول
 .العرب

وذهب املالكية إىل أن أشهر احلج شوال وذو القعدة وذو احلجة كله، وهو قول ابن عمر أيضًا كما عند ابن 
 .جرير بإسناد صحيح وعليه فقد اختلف قول ابن عمر يف هذه املسألة

ق يف األصل على ثالثة مجع، وهذا يصد{ ٌ  َأْشُهر}: فقوله{اْلَحجُّ َأْشُهٌر َمْعُلوَماتٌ }: واستدلوا بقوله تعاىل
فأكثر، وما ذكره اجلمهور ـ تأويل ، فإن إطالق الكل على اجلزء تأويل، واألصل إطالق الكل على الكل، فإذا 

 .قمت الليل، فاألصل أنه قامه كله إال أن تكون هناك قرينة تدل على أنه مل يقمه كله: قال رجل
واحلج ال يفرض يف ذي احلجة كله كما تقدم  {ِفيِهنَّ اْلَحجَّ َض َفَمْن فـَرَ }: قوله تعاىل: مهور ـ قرينتنا ـقال اجل

 .فهذه قرينة تدل على أنه من باب إطالق الكل وإرادة اجلزء وهذا القول أصح 
 .وهذه املسألة ال ترتتب عليها مثرة كبرية يف املسائل الفقهية

 :مسألة
 أم ال؟إذا أهل باحلج قبل أشهره، كأن يهل به يف رمضان فهل يصح حجه 

 :قوالن ألهل العلم
 .يصح حجه لكن يكره ـ وهو مذهب مجهور العلماء: قال احلنابلة

هلة هي أهلة القمر، قال واأل {َواِقيُت لِلنَّاِس َواْلَحجِّ َيْسأَُلوَنَك َعِن اأَلِهلَِّة ُقْل ِهَي مَ }: واستدلوا بقوله تعاىل
 سِ ِهَي َمَواِقيُت لِلنَّا}: هم اهلل إىل الفائدة منها فقاللنا األهلة، فصرفبنين : أي {َعِن اأَلِهلَّةِ  َيْسأَُلوَنكَ }: تعاىل

ال يصح : يدل على أن األشهر كلها مواقيت وقال الشافعية {َمَواِقيُت لِلنَّاِس َواْلَحجِّ }: فقوله: ، قالوا{َواْلَحجِّ 
 .اإلحرام باحلج قبل أشهره
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، واحلج ال خيرب عنه بأنه أشهر فإنه فعل  {َمْن فـََرَض ِفيِهنَّ اْلَحجَّ فَ  اْلَحجُّ َأْشُهٌر َمْعُلوَماتٌ }: ىللقوله تعا
وهذا من باب حذف املضاف وإبقاء « مواقيت احلج أشهر»: مناسك فتبني أن هناك حمذوف مقدَّر والتقدير

أخري وقد قدمي وال بتاملضاف إليه، فدل على أن مواقيت احلج هي هذه األشهر، وامليقات ال جيوز جتاوزه ال بت
 .فدل على أن الفرض ال يكون إال فيهن {َفَمْن فـََرَض ِفيِهنَّ اْلَحجَّ }: قال تعاىل

بأن اهلل جعل  {َمَواِقيُت لِلنَّاِس َواْلَحجِّ َيْسأَُلوَنَك َعِن اأَلِهلَِّة ُقْل ِهَي }: ابوا عن االستدالل بقوله تعاىلوأج
 .بقية الشهور فاألهلة يستعان هبا على معرفة أشهر احلج األهلة مواقيت للحج؛ ألن أشهر احلج تعرف مبعرفة

 .ويصح أن يكون املراد هو أن بعض األهلة مواقيت للحج وهي األشهر الثالثة
أمر أصحابه وقد أهلوا باحلج أن حيلقوا رؤوسهم فتكون هلم وعليه فينقلب نسكه إىل عمرة ألن النيب : قالوا
 .عمرة

اً على املواقيت املكانية، فكما أنه جيوز اإلحرام قبل امليقات املكاين، فكذلك وما ذهب إليه اجلمهور أصح قياس
جيوز اإلحرام قبل امليقات الزماين وألن من أحرم قبل أشهر احلج فإنه يكون حمرمًا فيها أيضاً، فيشمل إحرامه 

 .أشهر احلج
 :مسألة

 :في المواقيت المكانية
املواقيت املكانية واتفقوا على أن املشروع له هو أن حيرم منها، وأن أمجع أهل العلم على أنه يصح اإلحرام قبل 

 .اإلحرام قبلها مكروه
ففيه جابر بن نوح وهو   «من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك»: قالما رواه البيهقي أن النيب 

 .ضعيف احلديث
من المسجد األقصى إلى من أهل بحجة أو عمرة »: قالوكذلك ما رواه أبو داود يف سننه أن النيب 

قال غري : ففيه جهالة، وقال ابن القيم «المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأدخل الجنة
 .« إسناده ليس بالقوي»: واحد من احلفاظ

 :مسألة
 هل جيوز له أن يتجاوز امليقات من غري إحرام إن كان ال يريد احلج والعمرة؟

 :قوالن ألهل العلم
وعليه فيتحلل . إىل أنه ال جيوز له أن مير من امليقات إال بإحرام: ب مجهور العلماء وهو مذهب احلنابلةـ ذه 1

 .بعمرة
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ال يدخل مكة أحد من أهلها أو من ): مبا ثبت عند البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: واستدلوا
 (.غير أهلها إال بإحرام

 .واية عن اإلمام أمحد اختارها ابن عقيلإىل جواز ذلك، وهو ر : ـ وذهب الشافعية 2
دخل مكة فاحتًا وهو : ؛ أي(دخل مكة وعلى رأسه المغفر): مبا ثبت يف الصحيحني أن النيب : واستدلوا
 .غري حمرم
فمهومه أن من مل يرد احلج والعمرة فال  «ممن أراد الحج أو العمرة»: أيضًا مبفهوم قول النيب : واستدلوا

 .من هذه املواقيت جيب عليه أن حيرم
وأما أثر ابن عباس فهو خمالف بأثر ابن عمر الذي رواه البخاري يف صحيحه معلقاً ووصله ابن أيب شيبة : قالوا

بإسناد صحيح أنه كان ال يفعل ذلك، فهذا فعل منه خيالف ما ورد عن ابن عباس، واحلجة فيما ثبت عن النيب 
الصحابة، أما إذا خالفه أحد منهم فال يكون حجة ويرجع  ، وقول الصحايب حجة حيث مل خيالفه أحد من

 .إىل األدلة األخرى
 .والقول الراجح ما ذهب إليه الشافعية لقوة أدلتهم

 باُب اإلحرام
 [ :اإلحرام نية النسك: ]قوله

 .أحرم حيرم إحراماً وهو الدخول يف احلرام: مصدر أحرم، يقال: اإلحرام يف اللغة
 .ة الدخول يف النسكفهو ني: وأما يف الشرع

 .هو احلج أو العمرة: القصد اجلازم، والنسك: والنية تقدم تعريفها بأهنا
 .فإذا خرج من بلدته إىل مكة يريد احلج أو العمرة فال يعد حمرماً، حىت ينوي الدخول يف النسك

فهي نية الدخول يف  والصالة كذلك فإن الرجل خيرج من بيته يريد الصالة، وأما النية اليت هي شرط يف الصالة
 .الصالة، فاإلحرام هو نية الدخول يف النسك سواء كان النسك حجاً أو عمرة

 فنية الفعل ال تؤثر حىت ينوي الدخول فيه، وهل يشرتط يف اإلحرام شرط آخر؟
 .ال يشرتط شيء سوى نية الدخول يف النسك: مجهور العلماء من احلنابلة والشافعية واملالكية قالوا

إىل أنه يشرتط مع النية قول أو فعل يدل : حناف، وهو رواية عن اإلمام أمحد واختاره شيخ اإلسالموذهب األ
 .على النية بأن يسوق اهلدي أو يليب

فإهنم قاسوا احلج على الصالة، فكما أن الصالة ال تكفي فيها النية وال بد فيها من تكبرية اإلحرام : أما احلنفية
 .قالوا فكذلك احلج
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بأن الرجل إذا خرج من بلده إىل مكة فإنه قد نوى احلج أو العمرة فيجب عليه :اإلسالم فعلل هذا خوأما شي
 .والقول هو التلبية والفعل هو سياقة اهلدييفعل فعالً يدل على إرادته للحج،إذا أتى امليقات أن يقول قوالً أو 

رد ولبس اإلزار والرداء فإن هذا فعل يف زماننا ومقتضى تعليله رمحه اهلل أنه جيزئ عنه جترده من املخيط، فإذا جت
 .ال يفعل عادة إال للحج فيكون دليالً على نيته

و الراجح ما ذهب إليه مجهور العلماء وذلك ألن األصل هو االكتفاء بالنية، وتكبرية اإلحرام قد دلت األدلة 
 .الشرعية على أهنا ركن من أركان الصالة ومل يرد مثله يف احلج

 [ :ُسنَّ لمريده الغسل: ]قوله
 .عام يف كل مريٍد للنسك ذكراً كان أو أنثى جنباً كان أو طاهراً حىت احلائض: ملريده

من ): فيسن ملن يريد الدخول يف النسك الغسل، ملا ثبت يف مستدرك احلاكم بإسناد صحيح عن ابن عمر قال
 .السنة، له حكم الرفع من: ، وقول الصحايب (السنة أن يغتسل عند إحرامه وعند دخوله مكة

أمر أسماء بنت عميس وكانت نفساء أن تغتسل عند ): ويدل عليه أيضًا ما ثبت يف مسلم أن النيب 
 (.إحرامها

 [ :أو تيمم لعدم: ]قوله
فإن مل يقدر على االغتسال لعدم املاء أو لعذر كمرض أو برد فيسن له التيمم ـ هذا هو قول القاضي من 

 .هور عند املتأخرين من احلنابلة قياساً على التيمم من اجلنابةاحلنابلة ـ وهو املش
 .أنه ال يشرع له التيمم وصوبه يف اإلنصاف: واختار املوفق

ألن هذا الغسل غسل مستحب، واألغسال املستحبة إمنا شرعت للتنظف وإزالة القذر، والتيمم ال حيصل به 
 .ذلك
أمساء بنت عميس أن تغتسل وكانت نفساء ومعلوم أن ومما يدل على ذلك ما تقدم من أمر النيب : قلت

غسلها ال يفيدها الطهارة، وإمنا يراد منه التنظف وإزالة القذر من عرق وغريه وهذا هو القول الراجح ، وهو 
 .اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية

 [ :وتنظيف: ]قوله
ويزيل ما يكون يف بدنه من األوساخ أخذ ما ينبغي أخذه، بأن ينتف إبطه وحيلق عانته ويقلم أظافره : أي

وحنوها قياسًا على الغسل للمحرم فقد تقدم أنه إمنا شرع للتنظف فيقاس عليه التنظيف بإزالة األقذار وتقليم 
 .األظفار ونتف اإلبط وحلق العانة وحنو ذلك

 [ :وتطيب: ]قوله
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كنت أطيب ): شة قالتيستحب له أن يتطيب عند إحرامه، ودليل ذلك ما ثبت يف الصحيحني عن عائ
لمعان : أي( وكأني أنظر إلى وبيص): قالت (إلحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيتالنبي 

 :، وهذا احلديث فيه فائدتان «وهو محرمالطيب في مفارق رسول اهلل »
 .ما تقدم، وهو مشروعية الطيب عند اإلحرام: األوىل
ا وضع الطيب على رأسه أو بدنه فبقي بعد اإلحرام فال حرج يف ذلك، ويدل أنه ال بأس باستدامته، فإذ: الثانية

نلطخ ـ : إلى مكة فنضمد ـ أيكنا نخرج مع النبي ): عليه ما ثبت يف سنن أيب داود عن عائشة قالت
يف   (فال ينهاهاجباهنا بالُسك المطيَّب عند اإلحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي 

احلديث فائدة أخرى وهي أنه إذا حتول الطيب من موضع إىل موضع بغري فعل من احملرم فال حرج عليه،  هذا 
 .كأن ينتقل بسبب الشمس أو العرق

 .أما إذا نقله بيده من موضع إىل موضع آخر فهو ابتداء للتطيب فتجب فيه الفدية
 .بقى له أثر وال لونوال فرق بني الطيب الذي يبقى أثره ولونه، وبني الطيب الذي ال ي

 .البخور، فال فرق بينهما: املسك، ومثال الثاين: مثال األول
إىل أن استدامته من حمظورات اإلحرام، واستدلوا مبا يف الصحيحني من حديث يعلى بن أمية : وذهب املالكية

ف ترى في رجل يا رسول اهلل كي: فقال «هجرية 8وكانت في السنة »أتاه رجل يف عمرة اجلعرانة أن النيب 
اغسل الطيب الذي عليك ثالث »: ساعة ثم قالأحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي 

 .احلديث« ...مرات وأما الجبة فانزعها
وأجاب مجهور العلماء بأن هذا احلديث منسوخ فإنه كان يف السنة الثامنة للهجرة يف عمرة اجلعرانة، وأما 

 .السنة العاشرة فهو ناسخ حلديث يعلى بن أمية املتقدم حديث عائشة فهو يف حجة الوداع يف
قال . أن تطييب ثوبه كتطييب بدنه: واملذهب أنه يكره أن يطيب ثوبه، وقيل ـ وحيتمله كالم املوفق ـ* 

وهذا القول أصح فال يكره أن يطيب ثوبه قبل اإلحرام لكن إن . وقد مشله كالم كثري من األصحاب: الزركشي
وال يلبس »: تطيب ثوبه قبل اإلحرام حلديث: حيرم؛ أي: وقال اآلجري. بسه فإن فعل فدىنزعه فليس له ل

 .، ورد بأن هذا يف االبتداء ال يف االستدامة «ثوبا  مسه ورس أو زعفران
 [ :وتجرَّد من مخيط: ]قوله

 .يراد به الثوب املفصل على البدن كله أو جزء منه كالقمص والسراويل: املخيط
فيه خيوط وليس مفصاًل على البدن كرداء فيه خيوط أو نعال فيها خيوط أو حزام فيه خيوط فال  وأما ما كان

 .حرج فيه وليس أحد من العلماء ينهى عنه، وإمنا يريدون باملخيط الثياب املفصلة على قدر البدن أو بعضه
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 .( تجرَّد إلهالله واغتسل):وقد روى الرتمذي بإسناد فيه جهالة أن النيب من املخيط، يسن أن يتجرَّد:فإذاً 
رواه اإلمام أمحد، وهو حديث صحيح فيسن له أن يتجرد  «أحدكم بإزار ورداء ونعلينوليحرم »: وقال 

 .من الثياب املفصلة على البدن وهذا يشكل على إمجاع العلماء أن من لبس خميطاً وهو حمرم فإن عليه الفدية
راد املؤلف أن يتجرد منه قبل إحرامه ليحرم وليس عليه خميط ألن إن م: واجلواب على هذا اإلشكال بأن يقال

 .احملظور هو لبس املخيط بعد اإلحرام
 .فإذا أحرم وعليه شيء من املخيط فخلعه فوراً فال حرج عليه يف ذلك: وعليه

 .أما إذا استدامه ومل يزله فوراً فعليه الفدية
ما عليه من الثياب املفصلة على البدن فإذا تركها ولو  فالواجب عليه مبجرد نية الدخول يف النسك أن يزيل

 .حلظة فعليه الفدية
 [ :ويحرم في إزار ورداء أبيضين: ]قوله

 . «دكم في إزار ورداء ونعلينوليحرم أح»: لقوله 
البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير »: قالملا ثبت يف سنن أيب داود أن النيب « أبيضني»: وقول

 .فإن أحرم بلون آخر من الثياب فال حرج يف ذلك ، «يابكمث
 

 [ :وإحرام عقب ركعتين: ]قوله
فيستحب أن يكون إحرامه بعد ركعتني، فإن وافق فريضة أحرم بعدها، وإن مل يوافق فريضة صلى ركعتني 

 .لإلحرام، هذا هو املشهور يف مذهب احلنابلة
جد بعد أن صلى فيه أهل عند المس): نيب مبا روى أبو داود من حديث ابن عباس أن ال: واستدلوا
: ، واحلديث فيه ُخصيف بن عبد الرمحن وهو ضعيف، لكن له شاهد عند الدارمي من حديث أنس (ركعتين

 . (أهل دبر الصالةأن النبي )
م أن املستحب له أن حيرم بعد فريضة إن وافقها وإال فإنه ليس لإلحرا: واختار شيخ اإلسالم وتلميذه ابن القيم

 .صالة ختصه
 .ختصيص صالة لإلحرام ال بقوله وال بفعلهألنه مل يصح عن النيب 

صلى : )وأما ما تقدم من حديث ابن عباس فكان ذلك بعد الفريضة، فقد ثبت يف الصحيحني عن أنس قال
حتى أصبح ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا  والعصر بذي الحليفة ركعتين فبات بها النبي بنا النبي 
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بعد صالة الصبح فهما الركعتان اللتان ذكرمها ابن : ؛ أي (وت به راحلته على البيداءثم ركب حتى است
 .عباس يف احلديث الذي تقدم أنه حديث حسن لغريه

فعلى ذلك يستحب له أن حيرم بعد صالة الفريضة، فإن مل يوافق فريضة فال يشرع له أن يصلي صالة بنية 
 .النيب  اإلحرام فإن ذلك مل يصح عن

 [ :ونيته شرط: ]قوله
متفق   «ات وإنما لكل امرئ ما نوىإنما األعمال بالني»: قالفنية اإلحرام شرط وهذا ظاهر فإن النيب 

 .عليه
 .واحلج عمل ال يصح إال بنية، فإن حج بال نية مل يصح حجه

 [ :اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي: ويستحب قول: ]قوله
 .فال أصل لهنيب ومل يثبت هذا عن ال

 [ :وإن حبسني حابس فمِحلِّي حيث حبستني: ]قوله
منعين من الوصول إىل املناسك مانع من مرض أو عدٍو أو غري ذلك فمحلي : يعين« إن حبسين حابس»

حيث حبستين، فإذا حصل له شيء فإنه حيل من نسكه وال دم عليه، فال جيب عليه هدي اإلحصار وحيل 
 .جماناً 

يا : على ضباعة بنت الزبير فقالتدخل النبي : الصحيحني عن عائشة رضي اهلل عنها قالتملا ثبت يف 
« شترطي أن محلي حيث حبستنيحجي وا»: مريضة ـ قال : رسول اهلل، إني أريد الحج وأنا شاكية ـ أي

 . «إن لك على ربك ما استثنيتف»: ، ويف النسائي
 .، وهو املشهور يف مذهب احلنابلةفهذا يدل على مشروعية االشرتاط مطلقاً : قالوا

 .أن ذلك ال يشرع إال للخائف، فإن اشرتط اخلائف نفعه ذلك دون غريه: واختار شيخ اإلسالم
كرجل مريض خيشى أن يؤثر عليه املرض ومينعه من احلج فيشرتط إن حبسه هذا املرض فإن حمله حيث حبس 

 .وحيل وال دم عليه
 .نه فاشرتط مث حبس فال دم عليهلو كانت البالد غري آم: ومثل ذلك

مل يقل ذلك وال أمر به أصحابه، وإمنا أمر به من كانت وما ذهب إليه شيخ اإلسالم هو الراجح فإن النيب 
 .ذلك، وهذا هو القول الراجحمريضة ختاف أن مينعها مرضها من إمتام النسك، فعّلمها النيب 

 [ :وأفضل األنساك التمتع: ]قوله
 .التمتع، والقران، واإلفراد: األنساك ثالثة
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فالتمتع والقران جيمع فيهما بني العمرة واحلج، والفرق بينهما أن التمتع يتحلل فيه الناسك أواًل بعمرة يف أشهر 
 .احلج مث يهل باحلج يف عامه، وأما القران فإن الناسك فيه جيمع بني العمرة واحلج من غري أن يتحلل بينهما

لبيك عمرة، : إلهالل بالعمرة واحلج يف أشهر احلج وبتحلل بينهما، فيقول يف امليقاتهو ا: فعلى ذلك التمتع
مث يؤدي مناسك العمرة مث يتحلل احلل كله مث يهل باحلج ـ وهذا كله يف أشهر احلج ـ وعليه فإذا أهل بالعمرة يف 

اجلمع بني احلج والعمرة  رمضان مث مكث يف مكة إىل احلج فأهل به فليس مبتمتع، فإن التمتع عند أهل العلم
 .يف أشهر احلج

لبيك عمرة يف »أو « لبيك عمرة وحجاً »: وأما القران فهو أن يهل بالعمرة واحلج معاً، فيقول عند امليقات
 .ويفعل مناسك العمرة واحلج وال يتحلل بينهما، فال يتحلل إال إذا رمى اجلمرة يوم النحر« حجة

 .رداً فال يدخل فيه عمرةفهو أن يهل باحلج مف: وأما اإلفراد
واعلم أن مجاهري العلماء على أن الناسك خمري بني هذه األنساك الثالثة فإن شاء أهل متمتعاً، وإن شاء أهل 

من أراد أن »: قال رسول اهلل : مبا ثبت يف مسلم عن عائشة قالت: قارناً، وإن شاء أهل مفردًا واستدلوا
ومن »وهذا هو التمتع، « ومن أراد أن يهل بالعمرة فليفعل»لقران، وهذا هو ا «يهل بالحج والعمرة فليفعل
 .وهذا هو اإلفراد « أراد أن يهل بالحج فليفعل

وذهب ابن عباس رضي اهلل عنهما إىل وجوب التمتع، وهو مذهب ابن حزم ومال إليه ابن القيم وذكر رمحه اهلل 
 .ابه بالتمتع يف حجة الوداعأصحيف أمره يف زاد املعاد أربعة عشر حديثاً عن النيب 

أهل الجاهلية ـ يرون االعتمار في أشهر : كانوا ـ أي): فمن ذلك ما ثبت يف الصحيحني عن ابن عباس قال
: مكة بأصحابه صبيحة رابعة مهلين أمرهم أن يهلوا بعمرة ـ أيالحج من أفجر الفجور فلما قدم النبي 

: ي الحل؟ فقالأ: يا رسول اهلل: فقالوا« ن ثم يحجونأن يقلبوا حجهم إلى عمرة ـ فيعتمرون ثم يحلو 
 .( «الحل كله»

أحلوا من إحرامكم بالطواف »: ملا قدم مكة قال ألصحابه: أن النيب : وثبت يف الصحيحني عن جابر
بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حالال  حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي 

افعلوا ما أمرتكم ولوال أني »: يا رسول اهلل كيف جنعلها متعة وقد مسينا احلج؟ فقال: فقالوا «ُتم بها متعةقِدمْ 
 .«سقت الهدي لفعلت الذي أمرتكم به ولكن ال يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله

: ديث، وفيهاحل...( إلى مكة ال نذكر إال الحجخرجنا مع رسول اهلل ): ويف الصحيحني عن عائشة قالت
 ( .فأحل الناس إال من كان معه هدي« اجعلوها عمرة»: مكة قال ألصحابهفلما قدم النبي )

 .للوجوبوأمر النيب : أصحابه أن يهلوا بعمرة قالوافهذه أحاديث صحيحة فيها أمر النيب 
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ن أحب أن من أحب أن يهل بالحج والعمرة فليفعل، وم»: وأجابوا عما استدل به اجلمهور من قوله 
بأنه كان قبل أن يقدم مكة فلما قدم مكة أمرهم   «يهل بالعمرة فليفعل، ومن أحب أن يهل بالحج فليفعل

خرجنا مع النيب : )بأن يهلوا بعمرة كما تقدم من حديثها رضي اهلل عنها، فإهنا قالت يف احلديث املتفق عليه
فلما قدم النيب: إىل مكة ال نذكر إال حجًا إىل أن قالت قالوا(  «اجعلوها عمرة»: مكة قال ألصحابه :

 .التخيري املتقدمفنسخ النيب 
وسلك شيخ اإلسالم مسلكًا آخر ارتضاه الشنقيطي يف أضواء البيان وهو أن الوجوب الذي دلت عليه 

 .خاصة أما غريهم فإنه يستحب هلم وال جيب عليهماألحاديث املذكورة كان على أصحاب النيب 
ألنا ): ُسئل فقيل لهروى أبو داود يف سننه من حديث احلارث بن بالل عن أبيه أن النيب مبا : واستدل

وقال . لكن احلديث فيه احلارث بن بالل وهو جمهول ( «بل لكم خاصة»: خاصة أم للناس عامة؟ فقال
 .حديث بالل ليس عندي ثابت: أمحد

  (نبي كانت المتعة ألصحاب ال): قال مبا ثبت يف مسلم عن أيب ذر أنه: واستدل شيخ اإلسالم أيضاً 
 .بإسناد صحيح عن عثمان يف مسند أيب عوانةوحنوه 

إن الذي لألبد هو مشروعية : فقالوا  («بل لألبد»: ألعامنا هذا أم لألبد؟ قال: )وأما حديث سراقة وفيه
 .فسخ احلج إىل العمرة ملن أهل به، وأما وجوب الفسخ فهو خاص بأصحاب النيب 

 يدل على ذلك فإن أهل اجلاهلية كانوا يرون أن العمرة يف أشهر احلج من أفجر الفجور، فزال هذا واملعىن
االعتقاد بإجيابه على الصحابة، ويدل على ذلك أن عدم الوجوب هو مذهب األكابر من أصحاب النيب 

كأيب بكر وعمر وعثمان رضي اهلل عنهم، وما ذهب إليه اجلمهور هو الصواب كما تقدم. 
 .وأفضل األنساك يف املشهور عند احلنابلة هو التمتع

أن منصوص : والتمتع عندهم أفضل لألحاديث املتقدمة فإهنم محلوها على االستحباب، وذكر شيخ اإلسالم
اإلمام أمحد وغريه من األئمة األربعة أنه إن أفرد احلج بسفرة والعمرة بسفرة أخرى فإن ذلك أفضل، ودليل هذا 

إنكم إن تفصلوا بني احلج والعمرة فتحرموا : )يهقي بإسناد صحيح أن عمر بن اخلطاب قالما ثبت يف الب
 (.بالعمرة يف غري أشهر احلج أمت حلج أحدكم وعمرته

فاإلمام أمحد نص على أن من أراد أن يفرد كاًل منهما بسفر فإنه هو األفضل، فإذا مجع بينهما فإن األفضل 
فردة بسفرة منفردة، وحجة منفردة بسفرة منفردة فإن هذا أمت حلجه وعمرته كما هو التمتع، أما إن أتى بعمرة من

 .ورد ذلك عن عمر؛ لئال خيلو البيت من املعتمرين يف بقية السنة
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لو اعتمرت يف السنة مرتني جلعلت مع حجيت : )صح عن عمر من غري وجه أنه قال: لكن قال ابن القيم
على أن ما تقدم عن عمر فيمن ال يعتمر سنته ويكتفى بالعمرة مع  رواه الطحاوي وغريه، وحيمل هذا( عمرة
 .احلج
 [ :وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه: ]قوله

 .فال بد أن حيرم بالعمرة يف أشهر احلج، فإن أحرم هبا يف غري أشهر احلج فليس مبتمتع اتفاقاً 
لو أحرم يف رمضان وفعل املناسك يف شوال فإنه : ملذهب وهو أصح قويل العلماءومثل ذلك يف املشهور من ا

 .ال يعد متمتعاً؛ ألن اإلحرام ركن من أركان العمرة، وقد وقع يف غري أشهر احلج
وال بد أن يهل باحلج يف عامه ذلك، فإن أهل يف عام آخر فليس مبتمتع، فلو أن رجاًل أهل بالعمرة يف أشهر 

 .مبكة سنة حىت أتى احلج القادم فأهل باحلج فليس مبتمتعاحلج مث مكث 
كان أصحاب النبي ): وقد روى البيهقي بإسناد حسن ـ كما قال النووي ـ عن سعيد بن املسيب قال

يعتمرون في أشهر الحج فإذا لم يحجوا في عامهم ذلك لم يهدوا.) 
فظاهر اآلية {ِمَن اْلَهْديِ  ُعْمَرِة ِإَلى اْلَحجِّ َفَما اْستَـْيَسرَ َفَمْن َتَمتََّع بِالْ }: ل على ذلك أيضًا اآلية الكرميةويد

 .املواالة بني احلج والعمرة، فإن اعتمر يف سنة وحج يف أخرى فال مواالة وهذا باتفاق العلماء
 [ :وعلى األفقي دم: ]قوله

 .هو من مل يكن من حاضري املسجد احلرام: األفقي
فال هدي عليه بال خالف بني العلماء، أما من مل يكن من حاضري املسجد فإذا متتع حاضر املسجد احلرام 

 .احلرام فعليه هدي
 .هو من كان يف احلرم أو بينه وبني احلرم مسافة ال تقصر فيها الصالة: وحاضر املسجد احلرام

َر ِمَن اْلَهْدِي َفَمْن َلْم َيِجْد َفِصَياُم َثالََثِة َفَمْن َتَمتََّع بِاْلُعْمَرِة ِإَلى اْلَحجِّ َفَما اْستَـْيسَ }: ودليل املسألة قوله تعاىل
َعٍة ِإَذا رََجْعُتْم تِْلَك َعَشَرٌة َكاِمَلٌة َذِلَك ِلَمْن َلْم َيُكْن َأْهُلُه   .{َحاِضِري اْلَمْسِجِد اْلَحَرامِ أَيَّاٍم ِفي اْلَحجِّ َوَسبـْ

 .ة ال تقصر فيها الصالةواحلاضر للمسجد احلرام هو املكي ومن بينه وبني مكة مساف
وأما غريه فألنه يف حكم احلاضر له ولذلك صالته صالة شكال يف أنه حاضر املسجد احلرام،أما املكي فال إ

 .حضر
 :وهنا فروع في هذه المسألة

إذا اعتمر من ليس من حاضري املسجد احلرام يف أشهر احلج مث أنشأ سفراً آخر مث رجع من سفره : الفرع األول
 ل جيب عليه اهلدي أم ال؟حبجة فه
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 :قوالن ألهل العلم
أنه ال جيب عليه اهلدي، وهو مذهب األئمة األربعة يف اجلملة على خالف بينهم يف التفصيل : القول األول

إذا ذهب إىل : إذا سافر سفرًا تقصر فيه الصالة ـ كما هو مذهب احلنابلة ـ، ومنهم من قال: فمنهم من قال
بل إذا رجع إىل بلده خاصة،  : فال هدي عليه، وهذا مذهب الشافعي، ومنهم من قالامليقات مث رجع حاجًا 

 .كما هو مذهب أيب حنيفة
 .ال يسقط عنه مطلقاً، وهو قول احلسن البصري وابن املنذر: القول الثاني

ب اهلل والراجح ما ذهب إليه عامة أهل العلم؛ وذلك ألن التمتع كما تقدم إمنا يشرع لغري أهل مكة، وقد أوج
على املتمتع دمًا إن مل يكن من حاضري املسجد احلرام، فدل ذلك أن هذا الدم جلمعه بني نسكني يف سفر 

 واهلل أعلم. واحد، فإذا سافر بينهما مل جيب عليه هدي
 هل يشرتط أن ينوي يف عمرته يف ابتدائها أو يف أثنائها أنه يريد احلج وأنه سيتمتع أم ال يشرتط: الفرع الثاين 

 ذلك؟
فهذا رجل ذهب يف شوال معتمرًا فلما حتلل نوى أن ميكث يف مكة حىت يأيت احلج فيحج فهل هو متمتع 

 فيجب عليه اهلدي أم ليس مبتمتع حىت ينوي يف عمرته التمتع؟
 .املشهور يف مذهب احلنابلة أن ذلك شرط كاجلمع بني الصالتني ينوي يف وقت األوىل

ط، وهذا هو القول الراجح فإنه ال دليل على اشرتاطه، وألنه قد متتع بالعمرة واختار املوفق أن ذلك ليس بشر 
 .إىل احلج فدخل يف عموم اآلية، واشرتاط النية أثناء العمرة ال دليل عليه

وعليه فلو ذهب معتمرًا من غري أن ينوي أن هذه العمرة سيتمتع هبا إىل احلج فلما حل نوى أن حيج فهو 
 .متمتع وعليه اهلدي

هل اهلدي واجب على من مجع بني نسكي احلج والعمرة ولكن أحدها له واآلخر لغريه؛ كأن : لفرع الثالث ا
 تكون العمرة عن نفسه واحلج عن غريه؟

 .قوالن ألهل العلم
واملشهور يف املذهب ـ وهو قول اجلمهور ـ وجوب اهلدي عليه؛ نظرًا للفاعل فإن الفاعل واحد، والنسك قد 

 .اعل واحد فوجب عليه اهلديحصل من ِقَبل ف
ال جيب عليه اهلدي وهو قول يف مذهب مالك والشافعي وأمحد وأيب حنيفة خالفاً : وقال بعض العلماء

 .واألظهر هو األول . للمشهور يف مذاهبهم؛ ألن أحد النسكني له واآلخر ليس له
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تمتع على القران كما يف الصحيحني واعلم أن القارن جيب عليه اهلدي باتفاق العلماء، والصحابة يطلقون ال* 
 .وغريمها

ـ كما يف الصحيحني ـ عن أزواجه وكن قارنات؛ وألنه قد مجع بني النسكني يف سفر واحد  وقد أهدى النيب 
 .كاملتمتع، وهذا مما اتفق عليه العلماء

 :مسألة
وز له أن يتمتع ملا سبق التمتع يشرع ملن مل يسق اهلدي، والواجب على من ساق اهلدي أن يكون قارنًا وال جي

 .من األحاديث
 :مسألة

املشهور يف املذهب أنه يستحب للمفرد أن يعتمر بعد حجه، والصواب أنه ال يستحب له ذلك، وهو اختيار 
 .شيخ اإلسالم

 [ :وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة: ]قوله
رمت باحلج وصارت قارنة، فإذا لبت املرأة بعمرة على أهنا إذا حاضت املرأة املتمتعة فخشيت فوات احلج أح

متمتعة مث حاضت قبل الطواف بالبيت، واحلائض ممنوعة من الطواف بالبيت ـ كما سيأيت دليله ـ فإن بقيت 
منتظرة طهرها حىت تطوف لعمرهتا فات عليها الوقوف بعرفة فتحرم باحلج وتصري قارنة فتدخل احلج على 

لبيك حجاً، فتقف بعرفة وتفعل املناسك كلها وتطوف بالبيت إذا طهرت وهذا : رنة فتقولعمرهتا وتكون قا
 .باتفاق العلماء

ودليل هذه املسألة ما ثبت يف مسلم عن عائشة أهنا أهلت بالعمرة فلم تطف بالبيت حىت حاضت فنسكت 
 .«وافك لحجك وعمرتكيسعك ط»: املناسك كلها وقد أهلت باحلج فلما كان يوم النفر قال هلا النيب 

 .وهي مسألة إدخال العمرة على احلج: وهنا مسألة بعكس هذه املسألة
رجل أهل باحلج مفردًا مث بدا له أن يدخل العمرة على احلج فيكون قارنًا وقد يكون ساق اهلدي تربعًا وأفرد 

 احلج فأحب أن يدخل العمرة فيكون قارناً فهل يصح ذلك؟
 .ذلك؛ ألنه ال يصح إدخال األصغر على األكرب ال يصح: ـ قال احلنابلة 1
شك ابه أن يقلبوا حجهم إىل عمرة والأمر أصحفإن النيب يصح ذلك، وهذا القول أصح،:ـ وقال األحناف 2

 .احلج وإثبات العمرةأن مسألتنا أوىل باجلواز، فإن إدخال العمرة على احلج مع بقائه أوىل من إبطال 
 :مسألة

 بهماً؟حكم من أهل بالنسك م
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 .أهللت أو لبيت مبثل ما أهل به فالن أو لىب به فالن، فهذا هو اإلهالل املبهم: وصفة اإلهبام أن يقول
وهو منيخ بالبطحاء فقال له قدم على النبي ): ويدل عليه ما ثبت يف الصحيحني بأن أبا موسى األشعري

، «أحسنت»: ال له النبي فقلبيك بإهالل كإهالل النبي : قلت: فقال« بم أهللت؟»: النبي 
 .( «أحل»: صفا والمروة ثم قالفأمرني بالطواف بالبيت وبال

 .فإن جهل ما الذي أحرم به فالن  فاملستحب أن يصرفه إىل عمرة
 :مسألة

لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك »: يقاس على اإلهالل مبهماً، ما إذا نوى نسكًا وأطلق ومل يعني بأن قال
ري أن يعني حجًا أو عمرة أو حجًا وعمرة، فقد نوى الدخول يف النسك لكنه مل ينو أن من غ« ...لك لبيك

يكون متمتعاً وال قارناً وال مفرداً، فهذا جائز باتفاق العلماء قياساً على املسألة السابقة ويصرف نسكه ملا شاء، 
أن : ائشة يف مسلم الذي فيهوما عمل قبل صرفه ال يعتد به، لكن املستحب له أن يعني يف امليقات حلديث ع

من أحب أن يهل بالحج والعمرة فليفعل، ومن أحب أن يهل »: حث أصحابه على التعيني فقالالنيب 
 .قد استحب هلم التعينياحلديث، فهنا النيب  «...بالعمرة فليفعل

 
 ....[ :لبيك اللهم لبيك: وإذا استوى على راحلته قال: ]قوله

وهي الموضع المرتفع في »له عند مسجد امليقات أو إذا صعد على البيداء وهل املستحب أن يكون إهال
 ؟« الميقات

 :أحاديث يف هذا وهذاورد عن النيب 
حتى إذا استوت به راحلته »: أما إهالله على البيداء، فقد ثبت من حديث أنس بن مالك يف البخاري قال

، وهو أيضًا ثابت يف «ة فأهل الناس معهج والعمر على البيداء حمد اهلل وسبحه وهلله ثم أهل بالح
 .البخاري من حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما

إال عند   ما أهل النبي: )فهو ثابت يف الصحيحني من حديث ابن عمر قال: وأما إهالله عند املسجد
 (.المسجد

، ما أهل رسول  بيداؤكم هذه التي تكذبون بها على النبي): بل أنكر أن يكون قد أهل على البيداء وقال
عند : أي (حتى استوت به راحلته قائمة): رواه مسلم، ويف البخاري أنه قال (إال عند المسجداهلل 

 .املسجد
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فابن عمر رآه يهل عند املسجد، وأنس وابن عباس رأياه . كل منهما حدث مبا رأى: واجلمع بينهما أن يقال
 .يهل حني استوت به راحلته على البيداء

ملستحب له أن يهل إذا استوت به راحلته عند املسجد، وأن يهل أيضًا إذا استوت به راحلته على فعلى ذلك ا
 .البيداء

وهي أن يستقبل القبلة عند التلبية، فقد ثبت هذا يف البخاري من حديث ابن عمر : ويف البخاري سنة أخرى
 (.وهو مستقبل القبلة: )أنه قال

 [ :ال شريك لك :إلى قوله... لبيك اللهم لبيك: ]قوله
أنا مقيم على طاعتك مالزم هلا غري خارج عنها إىل : أقام فيه، واملعىن: من ألب يف املكان؛ أي: لبيك

 .معصيتك
 .أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة، فأنا مالزم لطاعتك جميب ألمرك: وثنيت التلبية إلفادة التكثري؛ أي

 . وعدم اخلروج عنها إىل معصيته، وثنيت للتكثرياإلقامة على طاعة اهلل تعاىل: فالتلبية هي
هذه  «لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك ال شريك لك»: وقوله

 .اجلملة ثابتة يف الصحيحني من حديث ابن عمر، وهي أيضاً ثابتة من حديث غريه من الصحابة
: ويف ابن خزمية«  لبيك إله احلق»: نسائي من حديث أيب هريرةففي ال: وثبتت الزيادة عليها عن النيب 

 .«إنما الخير خير اآلخرة»
 وهل جيوز له أن يزيد يف التلبية؟

فأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد ): ال حرج يف الزيادة، فقد ثبت يف مسلم عن جابر قال: واجلواب
 (.شيئا  عليهم النبي 

لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك ): عمر أنه كان يقول ومن ذلك ما ثبت يف مسلم عن
 (.والعمل

 (.لبيك ذا الفواضل لبيك ذا المعارج: )أن الصحابة كانوا يقولون: ويف أيب داود
 (.لبيك حقا  حقا  تعبدا  ورقا  : )ويف البزار عن أنس

 .ملشهور يف املذهبفهذه األلفاظ ثابتة عن الصحابة، وال بأس بالزيادة على ذلك، وهو ا
 :وهنا مسائل

 مىت يقطع التلبية؟: المسألة األولى
 :يف هذه املسألة تفصيل
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فإن كان قارنًا أو مفردًا فإنه يليب حىت يرمي مجرة العقبة، ففي الصحيحني عن الفضل بن عباس رضي اهلل 
 .( يلبي حتى رمى جمرة العقبةلم يزل النبي ): عنهما قال

 .نه ميسك عن التلبيةلكن إذا دخل احلرم فإ
كان إذا دخل الحرم أمسك عن التلبية ثم بات بذي طوى ): ما ثبت يف البخاري أن ابن عمر: ودليل ذلك

أن : من فعله رضي اهلل عنه وفيه: ، ويف املوطأ (يفعل ذلككان النبي : حتى يصبح ثم يغتسل ويقول
 .ذلك كان يف احلج

ع التلبية إذا دخل احلرم، حىت يهل باحلج يوم الرتوية، فإذا أهل باحلج عاد أما إن كان معتمراً أو متمتعاً فإنه يقط
 .إىل التلبية

ويف هذه املسألة خالف بني العلماء، وما ذكرته هو مذهب اإلمام مالك وهو مذهب ابن عمر كما يف األثر 
قال »: ملعتمر التلبية؟ فقالاملتقدم وهو صريح عنه يف البيهقي يف املعتمر أن عطاء بن أيب رباح ُسئل مىت يقطع ا

 .«إذا استلم الحجر: إذا دخل الحرم، وقال ابن عباس : ابن عمر
 .إذا دخل احلرم أمسك عن التلبية: فمذهب ابن عمر أن املعتمر أو املتمتع

ومذهب ابن عباس وهو مذهب مجهور العلماء أنه ال يقطعها إذا دخل احلرم بل إذا استلم احلجر عند 
لكن احلديث فيه حممد «  يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر»: رتمذي عن ابن عباس مرفوعاً الطواف، ويف ال

 .بن عبد الرمحن بن أيب ليلى، وهو ضعيف احلديث، والصواب أنه موقوف على ابن عباس
 .أثر ابن عمر وأثر ابن عباس: فعندنا أثران متعارضان

ـ وكان قارنًا ـ كان ميسك عن التلبية إذا النيب ومذهب ابن عمر وهو مذهب املالكية ـ أشبه بالسنة؛ فإن 
فاألصح أن املعتمر إذا دخل احلرم . دخل احلرم فيشبهه املعتمر إذ ال فرق بني املعتمر وبني القارن يف هذا

 .أمسك عن التلبية
ملا  أن النيب : أنه يستحب له اإلكثار من التلبية، ففي الرتمذي واحلديث حسن بشواهده: المسألة الثانية

 .«أفضل الحج العج والثج»: سئل عن أفضل احلج فقال
 .هو رفع الصوت بالتلبية: والعج
 .هو النحر: والثج

ما من ملبٍّ يلبي إال لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو »: قالويف الرتمذي بإسناد صحيح أن النيب 
 .«شجر أو مدر حتى تنقطع األرض من هاهنا وهاهنا
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تحب له أن يليب مىت جتددت به حال، فإذا هبط وادياً لىب وإذا صعد لىب وإذا التقى برفيق ويس: قال أهل العلم
 .لىب ودبر الصلوات يليب وإذا نزل يف موضع لىب، وإذا ركب راحلته لىب فكلما جتددت به حال لىب

 . (راكبا  ونازال  ومضطجعا  كان يلبي : أن ابن عمر: )ويف مسند الشافعي بإسناد جيد
دبر الصالة، وإذا هبطوا واديا  أو ): أيب شيبة أن السلف كانوا يستحبون التلبية يف أربعة مواضع ويف ابن

 .وهو املأثور عن السلف: قال شيخ اإلسالم. (وه، وإذا التقوا بالرفاقعل
 .لىب عند املسجد وملا استوت به راحلته على البيداء لىب : ويدل على هذا ما تقدم أن النيب 

 :الثةالمسألة الث
 حكم التلبية؟

 :فيها ثالثة أقوال
 .أهنا سنة: وهو مذهب احلنابلة والشافعية: األول
قد  بأن النيب : واستدلوا. أهنا واجبة فعلى من تركها دم: وهو مذهب بعض املالكية وبعض الشافعية: الثاني

 . «لتأخذوا عني مناسككم»: لفعلها وأمر هبا وقا
 .ج ال يصح اإلحرام إال هباأهنا ركن من أركان احل: الثالث

 .والراجح االستحباب
 [ :يصوت بها الرجل: ]قوله

يستحب للرجل أن يرفع صوته هبا وأن جيهر، بل يستحب له أن يبالغ يف اجلهر ففي البخاري من حديث 
 (.كانوا يصرخون بها صراخا  أن أصحاب النبي : )أنس

نوا يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح كاأن أصحاب النبي : )ويف ابن أيب شيبة بإسناد صحيح
 (.أصواتهم

 .فيستحب رفع الصوت بالتلبية واملبالغة يف ذلك
 [ :وتخفيها المرأة: ]قوله

ألن ذلك مظنة الفتنة، ولذا أمجع العلماء على أن املرأة ال يشرع هلا أن ترفع صوهتا بالتلبية حكى هذا اإلمجاع 
 .ابن عبد الرب وابن املنذر وغريمها

إن كانت يف موضع ال خيرج منه صوهتا إىل أجنيب؛ فإن النساء شقائق الرجال يف : يستثىن من ذلك لكن
األحكام الشرعية، وإمنا استثنيت هنا ألن رفعها لصوهتا مظنة الفتنة أما إذا كان املوضع ليس فيه إال رفيقاهتا 

 .وحمارمها فإنه يستحب هلا ما يستحب للرجال فإن النساء شقائق الرجال
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 باب محظورات اإلحرام
 .احملرمات بسبب اإلحرام: أي ممنوعاته، مبعىن: محظورات اإلحرام

 [ :حلق الشعر: وهي تسعة: ]قوله
عرب املؤلف هنا باحللق، وال خالف بني العلماء يف أن إزالة الشعر بالتقصري أو بعالج حبكم احللق، وإمنا عرب 

 .باحللق ألنه الغالب
 .فيه شعر الرأس والوجه واإلبطني والعانة وسائر اجلسديدخل « حلق الشعر»: قوله

ُلَغ اْلَهْدُي َواَل َتْحِلُقوا ُرُؤوَسُكْم َحتَّ }: كرمي على حلق الرأس فقال تعاىلواهلل عّز وجل قد نص يف كتابه ال ى يـَبـْ
 .وقاس مجهور العلماء على شعر الرأس غريه من شعر البدن كشعر اإلبطني {َمِحلَّهُ 

 .باإلمجاع على أن سائر الشعر له حكم شعر الرأس حكى هذا اإلمجاع املوفق يف املغين: الً واستدلوا أو 
بالقياس على حلق الرأس جبامع الرتفه، فإن حلق الرأس علة املنع فيه عندهم الرتفه، فيلحق به إزالة بقية : وثانياً 

 .شعر البدن جبامع الرتفه وهذا ظاهر
رواه . أنه هنى املضحي أن يأخذ شيئاً من شعره أو بشرتهفقد ورد عن النيب وقياساً أيضاً على املضحي : قالوا

 .مسلم
وهذا قياس مع الفارق، فإن املضحي ال ينهى عن الطيب وال عن تغطية الرأس وال عن كثري مما ينهى عنه احملرم 

اإلمجاع يكفي يف يف النسك، واحملرم يف النسك ال ينهى أن يأخذ شيئًا من بشرته وينهى عن ذلك املضحي، و 
 .الداللة على ما ذهب إليه اجلمهور

أنه ال فدية يف حلق شعر البدن سوى شعر الرأس، واملشهور من مذهبه وجوب : ويف رواية عن اإلمام مالك
 .الفدية

ومذهب اجلمهور هو الراجح؛ لإلمجاع الذي ذكره املوفق، وهو من أشد أهل العلم حترزًا يف حكاية اإلمجاع، 
 .اً شيخ اإلسالم يف شرح العمدةوحكاه أيض

فإن حصل له أذى من الشعر، كنزول شعر حاجبيه على عينيه فيزيله وال شيء عليه؛ ألن هذا من باب دفع 
 .الصائل، وإن حصل األذى من غريه كقمل وصداع فأزال الشعر فعليه الفدية

 [ :وتقليم األظافر: ]قوله
 .العلماء واستدلوا باإلمجاع على ذلك حكاه ابن املنذر واملوفق تقليم األظافر من حمظورات اإلحرام عند مجهور

بالقياس على الشعر فكما أن احملرم ينهى عن حلق الشعر وتقصريه والعلة من ذلك الرتفه كما : واستدلوا أيضاً 
 .تقدم فإنه ينهى كذلك عن تقليم األظافر جبامع الرتفه
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ظافر ـ وإن كان حمظورًا من حمظورات اإلحرام ـ، ووجَّهه ابن وعن عطاء بن أيب رباح أنه ال فدية يف تقليم األ
 .مفلح احتماالً يف املذهب

الشعر والظفر،  : والتفث {ثـَُهمْ ثُمَّ ْليَـْقُضوا تـَفَ }: لإلمجاع املتقدم، ولقوله تعاىلوالراجح ما ذهب إليه اجلمهور؛ 
ثُمَّ ْليَـْقُضوا }ـ مة، وجاءت اآلية بعن ابن عباس وعطاء وجماهد وعكر  كما جاء يف تفسري ابن جرير الطربي

قلم أن النبي ): اليت تفيد الرتتيب، فدل على أن إزالة التفث بعد النحر، ولذا ثبت عند ابن خزمية {تـََفثـَُهمْ 
 .يوم النحر: ؛ أي (أظافره لما تحلل يوم الحج األكبر

 [ :فمن حلق أو قّلم ثالثة فعليه دم: ]قوله
فليس مراد املؤلف الدم حتمًا بال ختري، وإمنا « فعليه الفدية»: وهم والعبارة املناسبةم« فعليه دم»: قول املؤلف

 .مراده الفدية من دم أو إطعام أو صيام كما سيأيت بيانه
فمن حلق ثالث شعرات أو قصرها من رأسه أو من أي موضع من بدنه أو قلم ثالثة أظفار من يديه أو رجليه 

 .رجليه فإن عليه الفديةأو بعضها من يديه وبعضها من 
ألن الثالثة هي أقل اجلمع، فأقل اجلمع الذي يصدق عليه أنه شعر ثالثة، هذا هو مذهب احلنابلة : قالوا

 .والشافعية
 .إذا حلق أو قلم ما يزول به األذى وحيصل به الرتفه فعليه الفدية: وقال املالكية

 .م فإن عليه الفديةإن فعل ما يصدق عليه أنه حلق أو تقلي: وقال الظاهرية
وأصح هذه املذاهب القول األول؛ ألن الشرع إذا حرم الشيء حرم أبعاضه، وقد أمجع العلماء على أنه ليس 

 .يف أقل من ثالث فدية، فاستثنيناه لإلمجاع، وبقي ما سواه على اإلمجاع
أخذ شعرتني فعليه فدية  فإن أخذ شعرة واحدة فعليه فدية طعام مسكني، وإن: قال فقهاء احلنابلة والشافعية

 .طعام مسكينني
ألن ما ثبت الضمان جبملته فيثبت الضمان يف أبعاضه، فإذا وجبت يف الثالث الفدية فتجب يف : قالوا

 .الشعرتني والشعرة فدية أيضاً ومثل ذلك األظافر
 .أنه ال يثبت اإلطعام وال غريه فيما دون ما يزول به األذى: وعن اإلمام مالك رواية

راجح ما ذهب إليه احلنابلة والشافعية؛ ألنه فعل حمظور ففيه فدية وأقل ما وجب فديًة يف الشرع إطعام وال
 .مسكني

 [ :ومن غطى رأسه بمالصق فدى: ]قوله
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من غطى رأسه بشيء مالصق كالعمامة أو الطاقية أو وضع على رأسه غطاء يسرت رأسه فقد فعل حمظورًا من 
 .ةحمظورات اإلحرام وعليه الفدي

 . «األذنان من الرأس»: ديثومنه األذنان يف املشهور يف املذهب؛ حل
وتغطية الرأس يف اجلملة من حمظورات اإلحرام بإمجاع العلماء، وقد دل على ذلك ما ثبت يف الصحيحني عن 

 السراويلال يلبس القمص وال العمائم وال »: سئل ما يلبس احملرم من الثياب فقال: ابن عمر أن النيب 
وال البرانس وال الخفاف إال أحد ال يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، وال يلبس 

 .«وال العمائم وال البرانس » : ، والشاهد قوله «شيئا  من الثياب مسه ورس أو زعفران
في ثوبيه  اغسلوه بماء وسدر وكفنوه»: قال يف الذي وقصته راحلته فماتوثبت يف الصحيحني أن النيب 

 .«وال تحنطوه وال تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا  
فهذه األدلة تدل على أنه ال جيوز للمحرم أن يغطي رأسه سواء كان هذا الغطاء لباسًا معتاداً كالعمائم وحنوها 

 .أو كان غري معتاد كأن يضع على رأسه مخاراً أو حنوه
 فإن محل على رأسه شيئاً فما احلكم؟

 :والن ألهل العلمق
أنه ال حرج يف ذلك؛ ألن هذا الفعل ال يقصد منه سرت الرأس : ، وهو مذهب احلنابلة واملالكية القول األول

 .وإمنا يقصد منه محل هذا الشيء
 .أنه ال جيوز له ذلك وأن عليه الفدية؛ ألنه سرت  وتغطية للرأس: ، وهو مذهب الشافعية والقول الثاني

 .القول األول؛ ألن اللباس ما يقصد به سرت الرأس وتغطيته وأما هنا فال يقصد منه ذلكوأصح القولني هو 
 :مسألة

 فإن كان يف هودج أو سيارة أو محل الشمسية فما احلكم يف ذلك؟
ألنه حبكم تغطية الرأس، وقد سرته مبا : املشهور يف املذهب أنه ال جيوز له ذلك وإن فعل فعليه الفدية؛ قالوا

 .الف من محل شيئاً فإنه ال تقصد استدامتهيستدام، خب
وذهب الشافعية إىل أنه ال بأس بذلك، واستدلوا مبا ثبت يف مسلم عن أم احلصني أهنا حجت مع رسول اهلل 

فرأيت أسامة بن زيد وبالال  أحدهما آخذ بخطام ناقة النبي : )حجة الوداع قالت واآلخر رافع ثوبه
 .رواه مسلم( مى الجمرةفوق رأسه يستره من الحر حتى ر 

 .وقد أمجع أهل العلم على أن من دخل قبة أو داراً فإن ذلك جائز وال فدية فيه
 (.ضربت له قبة بنمرةأن النبي : )ما رواه مسلم من حديث جابر وهو حديث طويل وفيه: ودليل ذلك
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 :مسألة
 هل جيوز للمحرم أن يغطي وجهه أم ال؟

 :فيه روايتان عن اإلمام أمحد
أنه جيوز له أن يغطي وجهه ألنه مل يصح حديث يف النهي عن : وهي املشهورة عند احلنابلة: واية األولىالر 

 .ذلك
فإن هذه  «وال تغطوا وجهه»: ـ وفيهوأما احلديث الذي رواه مسلم ـ يف الذي وقصته راحلته فمات : قالوا

 .«الفتح»احلافظ يف ، ومال إىل ذلك « ذكر الوجه فيه غريب»: اللفظة شاذة، قال البيهقي
 .أنه ال جيوز للمحرم أن يغطي وجهه وهو قول املالكية واألحناف: الرواية الثانية

 .والراجح القول األول ملا تقدم. « هوال تغطوا وجه»: برواية: واستدلوا
 [ :وإن لبس ذكر مخيطا  فدى: ]قوله

 .عضو منه على قدر: هو الثوب املفصل على البدن أو على جزء منه؛ أي: املخيط
فإن لبس إزارًا ووضع فيه إبرًا أو خيطًا أو شوكًا وحنو ذلك فأصبح على هيئة امللبوس ـ فعليه الفدية كما قرر 

 .ذلك صاحب املغين وغريه ـ؛ ألنه يف حكم املخيط
 :مسألة

 إن مل جيد نعلني فلبس خفني فهل جيب عليه أن يقطعهما حىت يكونا أسفل من الكعبني؟
 :لمقوالن ألهل الع

 .أنه جيب عليه أن يقطعهما حىت يكونا أسفل من الكعبني: ، وهو مذهب اجلمهور القول األول
 .«فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين»: حبديث ابن عمر املتقدم وفيه: واستدلوا

يذه ال جيب القطع بل يلبس اخلفني بال قطع وهو مذهب احلنابلة واختيار شيخ اإلسالم وتلم: القول الثاني
 .ابن القيم وهو الراجح 

من لم يجد إزارا  فليلبس »: وهو خيطب بعرفات فقالأنه مسع النيب : ملا ثبت يف الصحيحني عن ابن عباس
 .«سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين

 .ومل يأمر بقطع اخلفني حىت يكونا أسفل من الكعبني
يف وسائر الناس، وأما حديث ابن عمر فقد قاله النيب بعرفات ومعه املدنيون واملكيون وقد قاله النيب 

منربه : ؛ أي( ريقول على المنبسمعت النبي : )املدينة، كما يف مسند أمحد بإسناد جيد عن ابن عمر قال
 .يف املدينة
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يف املشهد العام، فدل ذلك على أنه منسوخ؛ ولو كان واجبًا قطع اخلفني إىل أسفل من الكعبني لبينه النيب 
 .ألن تأخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز

إنه إذا قطعهما حىت يكونا أسفل من الكعبني فإهنما يكونان حبكم النعلني، وعليه فحديث ابن : وقد يقال
 .عمر من باب العزمية، وحديث ابن عباس من باب الرخصة

ال جيب عليه أن يقطعهما حىت فالصحيح ما ذهب إليه احلنابلة واختاره شيخ اإلسالم وتلميذه ابن القيم أنه 
 .يكونا أسفل من الكعبني

 :مسألة
 حكم اهِلْميان واملِنطَقة؟

 .هو ما توضع فيه النقود ويكون على احلقو: اهلميان
 .هي ما يوضع على اإلزار فيشد به على احلقو: واملنطقة

 :واختلف العلماء يف حكم لبس احملرم هلما على قولني ـ مها قوالن يف مذهب أمحد
 .أنه ال جيوز له ذلك إال عند احلاجة فإن لبسهما لغري حاجة فعليه الفدية: القول األول
 .أنه جيوز له أن يلبسهما: وهو مذهب اجلمهور: القول الثاني

احملرم عن لبسهما، وكذلك اهلميان ومل ينهي النيب وهذا القول أظهر ؛ فإن املنطقة معروفة يف زمن النيب 
 .ت احلاجة ال جيوزوتأخري البيان عن وق

 :مسألة
 هل جيوز للمحرم أن يلبس اخلامت ومثله الساعة؟

مل ينهى احملرم عن لبس اخلامت وتأخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز، جيوز للمحرم أن يلبسهما ؛ ألن النيب 
 .والساعة مثله

 [ :وإن طيب بدنه أو ثوبه: ]قوله
 .ذ للشمما تطيب رائحته ويتخ: الطيب كما يف املغين

 .فمن طيب بدنه أو ثوبه فدى وهذا باإلمجاع ألنه قد فعل حمظوراً من حمظورات اإلحرام
: قالوالدليل على أن الطيب من حمظورات اإلحرام، ما تقدم يف حديث الذي وقصته راحلته فمات أن النيب 

 .« وال تقربوه طيبا  »: خاريأخالط من الطيب، ويف رواية للب: واحلنوط« وال تحنطوه»
 [ :أو ادهن بمطيب: ]قوله رحمه اهلل
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إذا ادهن أو استعط أو اكتحل بشيء من األدهان املطيبة كدهن ورد أو غريه فإن عليه الفدية؛ ألنه يكون قد 
 .« وال تقربوه طيبا  »: قرب طيباً وقد قال 

 .أما إذا ادهن بدهن ليس من األدهان املطيبة فال حرج عليه يف ذلك إمجاعاً 
 [ :أو شم طيبا  : ]ه اهللقوله رحم

إذا شم الطيب قصدًا فإن عليه الفدية؛ وذلك ألن املقصود من الطيب رائحته، وهذا حيصل بالشم، وإن مشه 
 .لتجارة فال بأس إذا مل ميسَّه ملشقة التحرز منه

 .ال فدية يف مشه مطلقاً، و الراجح ما ذهب إليه احلنابلة: وقال اجلمهور
ائحته بدليل أنه لو مسه بيده وكان يابسًا ال ينتقل إىل اليد باملس كقطع الكافور فال ألن املقصود من الطيب ر 

 .يفدي باالتفاق
 :مسألة

 إن أكل أو شرب طعاماً فيه شيء من األطياب كالزعفران أو حنوه؟
 :ففيه قوالن ألهل العلم

 .ته بالطبخوهو املشهور يف مذهب احلنابلة أن فيه الفدية إن مل تذهب رائح: القول األول
ألن املقصود هو الرائحة فإن ذهبت الرائحة بالطبخ فال حرج فيه ألن احلكم يدور مع علته وجوداً : قالوا

 .وعدماً 
أنه ليس مبحظور وإن ظهرت الرائحة ألنه استحال عن كونه طيباً : وهو مذهب األحناف واملالكية: القول الثاين

 .إىل كونه طعاماً 
 .العلة موجودة واحلكم يدور مع علته وجوداً وعدماً والقول األول أظهر ؛ ألن 

 .ألن املقصود من الطيب الرائحة والرائحة موجودة بالطعام
وعلى ذلك وهو املذهب أنه إذا طبخ ومل يظهر له ريح وال طعم فال فدية، وبقاء الطعم يستلزم الرائحة فإن بقي 

 .تلزم الرائحةاللون دون الطعم والرائحة فال يضر ألن وجود اللون ال يس
 .وأما اهليل والشيح والقيصوم وحنومها فال فدية هبا ألهنا ليست طيباً 

 :مسألة
 .اتفق العلماء على أن من أكل طعاماً له رائحة طيبة كالتفاح فال فدية عليه ألن هذا الطعام ال يعد طيباً 

 .يب الفواكهلكن لو استخرج من بعض األطعمة ِطيباً واختذه الناس ِطيباً ففيه الفدية كط
 [ :أو يتبخر بعود أو نحوه: ]قوله
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 .ألن املقصود من الطيب الرائحة والبخور تبقي رائحته يف الثياب ويف البدن
 .وله شم العود ألن رائحته إمنا تظهر بالتبخر به ال بشمه

 [ :ؤهوإن قتل صيدا  مأكوال  بريا  أصال  ولو تولد منه أو من غيره أو تلف في يده فعليه جزا: ]قوله
 .احملظور السادس من حمظورات اإلحرام هو قتل الصيد الربي

تَـَلُه }:  الصيد على احملرم قوله تعاىلواألصل يف حترمي ُتْم ُحُرٌم َوَمْن قـَ يَاأَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تـَْقتـُُلوا الصَّْيَد َوأَنـْ
َتَل ِمنَ  ا َفَجَزاٌء ِمْثُل َما قـَ ُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َوطََعاُمُه َمَتاع ا َلُكْم }: وقوله تعاىل أيضاً  {مِ النـَّعَ  ِمْنُكْم ُمتَـَعمِّد 

 . {اْلبَـرِّ َما ُدْمُتْم ُحُرم اَولِلسَّيَّارَِة َوُحرَِّم َعَلْيُكْم َصْيُد 
فإذا كان  «صيدًا مأكوالً »: فصيد الرب حمرم على احملرم، وقد بنيَّ املؤلف الصيد الذي حيرم على احملرم بقوله

الصيد غري مأكول فال فدية فيه، بل ليس بصيد أصالً، فهذا القيد يف احلقيقة قيد إيضاحي، وإال فإنه من 
 .صيداً اتفاقاً : املعلوم أن غري املأكول ال يسمى

 .هذا قيد خيرج الصيد البحري فال ينهى احملرم عن صيد البحر: «برياً »
 .نزل على البحر فإنه صيد  بريٌّ إمجاعاً ويدخل يف الصيد الربي طائر البحر الذي ي

هذا القيد خيرج احليوان املستأنس إذا توحش كاإلبل تكون بالرب وليس هلا مالك فال تصري هبذا : « أصالً »: قوله
 .صيداً، اتفاقاً نظراً إىل أصلهما

و ذلك فهذا متوحش فإذا كان احليوان برياً متوحشاً كغزال أو محار وحشي أو محام وحن: والعكس بالعكس أيضاً 
 .يف األصل فإذا استأنس فإنه يبقى صيداً برياً نظراً إىل أصله

 .أي تولد من املتوحش واملستأنس، فإنه حيرم قتله على احملرم تغليباً جلانب احلظر: « ولو تولد منه ومن غريه»
 .كاملتولد بني الفرس واحلمار الوحشي

 .ول كاملتولد من احلمار األصلي واحلمار الوحشيوظاهر كالم املؤلف ولو كان املتولد غري مأك
وهو املذهب وأن فيه اجلزاء، وهذا فيه نظر؛ ألنه حمرم األكل، فإن أحد أصليه غري مأكول، وما كان كذلك 

ال جيوز صيده وفيه اجلزاء، وهذا فيه نظر كما : فإنه حمرم األكل تغليبًا جلانب احلظر وهو املذهب لكن قالوا
وهو الراجح ملا  األبوينال يُفدى، كمحرم : وقيل: بصيد، قال يف الرعاية من كتب احلنابلةتقدم ألنه ليس 

 .تقدم
 [ :أو تلف في يده: ]قوله

 .فإذا أمسك رجل صيداً وحبسه فتلف يف يده فإن عليه اجلزاء ألنه بإمساكه له قد قتله
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إعطائه السالح فقد فعل احملظور وعليه بل إذا أمر أحدًا بصيده أو أشار إليه أو أعان أحدًا على صيده ولو ب
 .ليس مبحرم ـ: اجلزاء، وإن كان املشار إليه أو املعان على الصيد املأمور به حالالً ـ أي

ودليل ذلك ما ثبت يف الصحيحني يف قصة صيد أيب قتادة احلمار الوحشي وكان حالاًل فقال النيب 
فكلوا مما » :ال، فقال: فقالوا« أشار إليه بشيء؟ هل منكم أحد أمره أو»: ألصحابه ـ وكانوا حمرمني ـ

 .« بقي من لحمه
 (.واهلل ال نعينك عليه بشيء: ناولوني السوط فقالوا): وثبت يف الصحيحني أنه قال هلم

 .ويضمن من أشار أو أعان على الصيد أو أمر به يف املشهور من املذهب
 .ال يضمن وحيرم وهو أصح: وقال بعض احلنابلة

كان الذي صاده حمرم فعليه الضمان ألنه مباشر وإن كان الذي صاده حالل فليس بقتل فال ضمان ألنه إن  
 .فيه وهو مذهب الشافعية وهو الراجح 

قد رتب جواز ومن أعان على صيده أو أشار إليه بشيء أو أمر به فال حيل له أن يطعم منه شيئاً، فإن النيب 
فكلوا مما »: ال قال: فلما قالوا« أمره أو أشار إليه بشيء؟هل أحد منكم »: األكل على عدم ذلك فقال

 .« بقي من لحمه
ملا أهدى إليه الصَّعب كذلك ال حيل له أن يأكل منه إن صيد من أجله، ملا ثبت يف الصحيحني أن النيب 

 .«أنا حرمإنا لم نرده عليك إال »: باألبواء أو بودَّان فرده عليه وقالبن َجثَّامة محاراً وحشياً وكان 
صيد البر لكم حالل »: قالوثبت عند اخلمسة إال ابن ماجه واحلديث حسن ـ إن شاء اهلل ـ أن النيب 

وله شاهد من قول عثمان كما يف املوطأ بإسناد صحيح أنه رضي   «وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم
إني لست كهيئتكم، إنما : كل؟ فقالوأنت أال تأ: ألصحابه كلوا فقالوا: أهدي إليه صيد فقال): اهلل عنه

 .وهذا مذهب مجهور العلماء (.صيد من أجلي
 .ولو اشرتى صيداً مذبوحاً مل يصد من أجله فال بأس بأكله

ُتْم ُحُرمٌ اَل تـَْقتـُُلو }: ه باتفاق العلماء لقوله تعاىلوإن صاد احملرم صيدًا فهو حبكم امليتة له ولغري   {ا الصَّْيَد َوأَنـْ
 .قتاًل، فدل على أنه ميتة: فسماه تعاىل

 .سيأيت بيانه يف الكالم على الفدية« فعليه جزاؤه»: قوله
 [ :وال يحرم حيوان إنسي: ]قوله

 .احليوان اإلنسي كبهيمة األنعام ال حيرم على احملرم بإمجاع العلماء ألنه ليس بصيد
 [ :وال صيد البحر: ]قوله
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 .فصيد البحر ال حيرم على احملرم باإلمجاع
 .{اْلبَـرِّ َما ُدْمُتْم ُحُرم ا ُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َوطََعاُمُه َمَتاع ا َلُكْم َولِلسَّيَّارَِة َوُحرَِّم َعَلْيُكْم َصْيدُ }: ل تعاىلقا

 [ :وال قتل محرم األكل: ]قوله
 .ة والشافعيةال حيرم قتل حمرم األكل، فاحلكم يتعلق مبأكول اللحم هذا هو املشهور يف مذهب احلنابل

 .إىل أنه حيرم عليه ذلك وعليه جزاؤه: وذهب املالكية
خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل »: قالأن النيب : مبا ثبت يف الصحيحني: واستدلوا
 .«األبقع ـ والفأرة، والكلب العقور: العقرب، والحدأة، والغراب ـ زاد مسلم: والحرم

 . «تلهن وهو محرم فال جناح عليهمن ق»: ويف رواية يف الصحيحني
وال نزاع بني أهل العلم يف جواز قتل هذه اخلمس املذكورة يف هذا احلديث ويقاس عليها عندهم كل ما هو 

 .مؤٍذ، كاحلية وحنوها واخلالف املتقدم فيما سوى هذا اخلمس وما كان مؤذياً 
فإن مفهومه إثبات اجلناح يف قتل  «من قتلهن وهو محرم فال جناح عليه»: بقوله : واستدل املالكية

غريهن وهذا يدل على حترمي هذا على احملرم لكن ليس يف ذلك فدية فاهلل عّز وجل إمنا أوجب اجلزاء يف الصيد؛ 
ا َفَجزَ }:صيد املأكول الربي، قال تعاىل يف: أي تَـَلُه ِمْنُكْم ُمتَـَعمِّد  ُتْم ُحُرٌم َوَمْن قـَ ْثُل َما اٌء مِ الَ تـَْقتـُُلوا الصَّْيَد َوأَنـْ

َتَل ِمَن النـََّعمِ   .{قـَ
وأنه ال جيوز للمحرم أن يقتل سوى هذه اخلمس وما كان مؤذياً وإن فعل فال جزاء عليه إال : وهذا هو الراجح 

 .يف الصيد
 [ :وال الصائل: ]قوله

 بدنه أو فإذا صال صيد عليه أو على شيء من ماله فخشي الضرر وعلم أنه ال يندفع هذا الضرر املظنون يف
ماله إال بقتل هذا الصيد جاز له قتله دفعًا ألذاه وهذا باتفاق أهل العلم، وذلك ألنه باعتدائه التحق 

 .باحليوانات املؤذية املعتدية اليت أمر الشارع بقتلها كالكلب العقور املؤذي الذي جيرح
 .وال جزاء يف قتله ألنه مأذون فيه وما ترتب على املأذون فليس مبضمون

 .كن إن قتله مضطراً إىل أكله فعليه اجلزاء ألنه قتله ملصلحته ال لدفع أذاهل
ونظري هذه املسألة من حلق رأسه لدفع األذى عن رأسه فعليه الفدية بنص القرآن خبالف من أزال شعرًة أو 

 .أكثر قد آذته فال فدية عليه
 [ :ويحرم عقد نكاح وال يصح وال فدية: ]قوله
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يعقد نكاحاً ال لنفسه وال أن يكون ولياً يف نكاح أو وكيالً فيه ولو كانت الوالية واليًة عامة  ال جيوز للمحرم أن 
 .كالقاضي الذي يُنِكح من ال ويل هلا

 .وال يدخل يف هذا الشاهد واملوثق للعقد كالقاضي أو املأذون فإنه ال حرج أن يكون حمرماً 
 .فيه وال حيل توثيقهلكن إن كان أحد العاقدين حمرماً فال حتل الشهادة 

ال يعقد : أي «ال يَنِكح المحرم»: قالما ثبت يف مسلم عن عثمان رضي اهلل عنه أن النيب : ودليل ذلك
وقد ، وذلك ألهنا من مقدمات اجلماع،  «وال يخُطب»ال يعقد لغريه بوالية أو وكالة : أي« وال يُنِكح»لنفسه 

ويبطل . هو اجلماع ومقدماته: والرفث{وَق َواَل ِجَداَل ِفي اْلَحجِّ الَ ُفسُ َفالَ رََفَث وَ }: قال تعاىل يف كتابه الكرمي
 .أن النهي يقتضي الفساد: النكاح للنهي عنه، والقاعدة

 .أن رجالً تزوج وهو حمرم فرد عمر نكاحه ـ أي أبطله ـ وهو مذهب مجهور العلماء: وقد ثبت يف املوطأ
 .كاح للمحرموذهب األحناف إىل أنه ال حرج يف عقد الن

 (ميمونة وهو محرمتزوج النبي ): عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: مبا ثبت يف الصحيحني: واستدلوا
 .لذلك يدل على جوازهففعل النيب : قالوا

إن ابن عباس يف هذه الرواية الصحيحة عنه قد خالف صاحبة القصة وهي ميمونة، : واجلواب عن هذا أن يقال
 .ما وهو أبو رافعوخالف السفري بينه

 (.وهو حاللتزوجني النبي ): فقد ثبت يف مسلم عن ميمونة أهنا قالت
ميمونة وهو حالل وبنى بها وهو حالل تزوج النبي ): ويف املسند وسنن الرتمذي بإسناد صحيح قال

 (.وكنت الرسول بينهما
ح من رواية غريه وكذلك من له فال شك أن روايتهما أوىل من رواية ابن عباس، فإن صاحب القصة روايته أص

 .اتصال بالقصة كأيب رافع
أضف إىل ذلك أن ابن عباس قد حتمل هذه القصة ومل يكن بالغاً، وال شك أن رواية من حتملها وهو بالغ 
أرجح من رواية غريه وإن كان حتمل غري البالغ للرواية حتماًل ال أداء مقبواًل، لكن هذا حيث مل خيالف رواية من 

 .هو وهم  من ابن عباس كما قال ذلك اإلمام أمحد وغريه: على ذلكف. بلغ
تزوج ميمونة،  بأن مراد ابن عباس أن النيب : ومجع بعض أهل العلم بني حديث ابن عباس وحديث ميمونة

 :وهو يف البلد احلرام أو يف الشهر احلرام، كما قال الشاعر
 قتلوا ابن عفان اخلليفة حمرماً 

 .ج أو عمرة وإمنا كان يف البلد احلرام أو يف الشهر احلرامومل يكن حمرماً حب
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 .فالصحيح أن احملرم ال جيوز له أن يَنِكح وال أن يُنِكح
فإن فعل ذلك فالنكاح باطل، وال فدية عليه ألنه ال دليل على الفدية، وألن األصل براءة الذمة : « وال فدية»

 .منها
لية إال بدليل يدل على شغلها، وال دليل على ذلك وكذلك يف فاألصل براءة ذمة املكلف من الغرامة املا

الفدية وتأخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز، وكذلك عمر ملا أفسد نكاح احلديث املتقدم مل يذكر النيب 
 .من تزوج وهو حمرم مل يأمره بالفدية

 .وألنه عقد  فاسد  بسبب اإلحرام كشراء الصيد فلم جتب فيه الفدية
 [ :وتصح الرجعة]: قوله

فإذا طلق الرجل امرأته طالقًا رجعيًا ـ فله أن يراجعها يف عدهتا وهو حمرم، وذلك ألن الرجعة إمساك وليست 
 .ابتداء نكاح، وهو مذهب مجهور العلماء

 .لكن لو بانت منه فال حيل له أن يعقد عليها وهو حمرم ألن ذلك ابتداء نكاح
 واخلطبة هل تصح أم حترم؟

 .ظهرمها التحرمي؛ لتحرمي مقدمات اجلماع، وهو قول ابن عقيل، واملذهب الكراهيةأ: قوالن
 [ :وإن جامع المحرم: ]قوله

اْلَحجُّ َأْشُهٌر َمْعُلوَماٌت َفَمْن فـََرَض ِفيِهنَّ اْلَحجَّ َفاَل رََفَث َوالَ }: من حمظورات اإلحرام قال تعاىل اجلماع
 . {َق َوالَ ِجَداَل ِفي اْلَحجِّ ُفُسو 

 .هو اجلماع ومقدماته: والرفث
 .اسم للمعاصي كلها: والفسوق

 .هنا اجلدال بغري حق إما بأن جيادل بغري علم أو أن جيادل يف احلق بعدما تبني له، فهو املراء بغري حق:اجلدال
وقد أمجع العلماء ـ خالفًا لبعض املذاهب الشاذة ـ على أنه ليس شيء من حمظورات اإلحرام مفسدًا للحج 

 .سوى اجلماع قبل التحلل األول، وأما إذا كان بعد التحلل األول فال يفسده اتفاقاً 
 [ :وإن جامع المحرم قبل التحلل األول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام: ]قوله هنا

رجل زوجته، أي اجملاِمع واجملاَمع، فكل وطٍء سواء كان وطًأ مباحًا يف غري اإلحرام كوطء ال: « فسد نسكهما»
 .أو حَمرماً كالوطء يف دبر أو قبل حمرم فإنه يفسد احلج إن كان قبل التحلل األول

أنه : وسيأيت الكالم إن شاء اهلل على النسك الذي يثبت به التحلل األول وأن أصح أقوال العلماء يف ذلك
 .حيصل برمي مجرة العقبة يوم النحر
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يوم النحر فإن احلج يفسد وال جيزئه عن حجة اإلسالم، وميضي فيه  فعلى ذلك إذا جامع احملرم قبل رمي اجلمرة
فال يقطعه وجوباً، وهذا كاملضي يف الصوم ملن أفطر بال عذر فإن الصائم إذا أفطر بال عذر وجب عليه أن 
ميسك بقية يومه اتفاقاً، وهنا كذلك فيمضي يف احلج وهو فاسد، وجيب عليه أن يقضيه يف العام املقبل على 

 ( .بعرياً أو بقرة)فور وجيب أن ينحر بدنه ال
وحديث مرسل، أما اآلثار فهي عن ابن عباس وابن عمر وابن ودليل هذه املسألة آثار عن أصحاب النيب 

 :عمرو، كما ثبت يف البيهقي
سئل عن الجماع قبل التحلل األول؟ فقضى بفساد نسكهما ومضيهما فيه وأن يحجا ): أن ابن عباس
وحنوه عن ابن عمر وابن عمرو، واإلسناد جيد وال يعلم هلم ( ن يهدي كل واحد منهما بدنةعاما  آخر وأ

 .خمالف من الصحابة فكان إمجاعاً 
« قضى بذلك»: وأما احلديث املرسل فقد رواه ابن وهب بسند جيد إىل سعيد بن املسيب أن النيب 

 .ومراسيل سعيد بن املسيب أصح املراسيل عند أهل العلم
 .ب أنه إن كان صغرياً فيجب عليه القضاء بعد حجة اإلسالم فوراً واملذه

صح نسكه وعليه شاة وفسد إحرامه فقط، فيذهب إىل التنعيم أو إىل موضع : فإن جامع بعد التحلل األول
آخر من احلل فيحرم منه ليطوف اإلفاضة ويسعى إن مل يكن سعى وحيل، هذا هو املشهور يف املذهب، 

 .ذه أفعاهلاومسيت عمرة ألن ه
بل الواجب عليه أن يعتمر وهو املنصوص عن : ونازع بعض احلنابلة يف االكتفاء بإفساده لإلحرام فقط وقالوا

 .اإلمام أمحد وهو ظاهر اختيار شيخ اإلسالم 
فيجب عليه أن يذهب إىل التنعيم أو موضع آخر من احلل فيهل بعمرة فيطوف ويسعى ويقصر مث يأيت ببقية 

 .أعمال احلج
عليه بدنة؛ ألنه مجاع يف احلج فأشبه اجلماع قبل التحلل األول وهو ما : واملذهب أنه يذبح شاة، وقال الشافعية

زال حمرمًا باحلج ومل يثبت له التحلل التام فيجب عليه أن ينحر بدنة، والراجح املذهب، وألن أحكام احلج  
، وسيأيت أن من جامع بعد السعي يف « امةفي الحج إلى يوم القيدخلت العمرة »: كأحكام العمرة حلديث

 .العمرة فعليه شاة
 .وألنه مجاع مل يفسد احلج فلم جيب فيه بدنة وهو الراجح 

: أن ابن عباس ُسئل عمن جامع امرأته بعد التحلل األول فقال: ما ثبت يف املوطأ بإسناد صحيح: ودليل ذلك
 .يعلم له خمالفوال  ( يعتمر وينحر بدنة: )وايةويف ر ( يعتمر ويهدي)



 

 
 

 

 هـ4141/ ربيع األول / تاريخ اإلضافة 

 

  ( مناسككتاب ال) نع  شرح زاد المستق

 هـ4129

 

 

  هللا ةحمد بن عبدهللا الحمد حفظ/ لفضيلة الشيخ 

49 

 موقع يعني بدروس (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

 :وأما إذا جامع يف العمرة
: فإن كان قبل طوافه بالبيت وسعيه بني الصفا واملروة فيجب فيه كما جيب يف اجلماع قبل التحلل األول

فعمرته فاسدة وعليه أن ميضي فيها وأن يعتمر من قابل وعليه بدنة كاحلج متاماً، وقد دخلت العمرة يف احلج 
 .حكام احلج باالتفاق يف مسائل احملظورات والفدية وغري ذلكإىل يوم القيامة، وهلا أ

وأما إذا كان اجلماع بعد الطواف بالبيت والسعي بني الصفا واملروة وقبل التقصري فإن العمرة صحيحة وعليه أن 
 .يذبح شاة فما فوقها

وافها بالبيت أن ابن عباس قال ملن جومعت قبل أن تقصر أي بعد ط: فقد ثبت يف البيهقي بإسناد صحيح
أي ذلك : قالت( بدنة أو بقرة أو شاة: )أي دم؟ فقال: ، فقالت( أهريقي دماً : )وسعيها بني الصفا واملروة

 .فدل على أن ذبح شاة جيزئ من جامع بعد الطواف والسعي وقبل التقصري( بدنة: )أفضل؟ قال
 [ :وتحرم المباشرة: ]قوله

هو اجلماع : والرفث {َفاَل رََفثَ }: س أو نظرة، اتفاقًا قال تعاىلملللمرأة بشهوة دون الفرج بوطء أو قبلة أو 
 .ومقدماته

 .وألن الشارع هنى احملرم عن عقد النكاح والنهي عن املباشرة أوىل وهذا باتفاق العلماء
 [ :فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه: ]قوله

هنا ال تفسد احلج، وال نص وال إمجاع فإذا باشر فأنزل فإن احلج ال يفسد، وذلك ألن األصل يف احملظورات أ
 .يدل على فساد احلج باملباشرة

 [ :وعليه بدنة: ]قوله
هذا هو املشهور يف املذهب، وهذا من باب القياس على اجلماع فكما أن اجلماع جتب فيه بدنة فكذلك 

 .املباشرة إذا أنزل هبا فتجب بدنة جبامع اإلنزال
ن الواجب عليه فدية األذى إما أن يذبح شاة أو أن يطعم ستة أ: وذهب الشافعية وهو رواية عن أمحد
، فال دليل على وجوب البدنة هنا، تاره شيخنا الشيخ حممد، وهو أرجحمساكني أو أن يصوم ثالثة أيام واخ

 .وحمظورات اإلحرام ال جيب فيها الدم وإمنا جتب فيها الفدية، ومل أر آثاراً عن الصحابة تصح يف هذا الباب
 :ذا مل ينزلأما إ

إن أمذى بوطء دون فرج أو مس أو تكرير نظر فعليه الفدية وكذا إن أمىن بنظرة واحدة وما : فقال احلنابلة
 .سوى ذلك من النظر فال شيء فيه؛ ألنه ال ميكن التحرز منه هذا هو حترير املذهب وهذا ظاهر كاملباشرة

 [ :لكن يحرم من الحل لطواف الفرض: ]قوله
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 .من املاتن فهي فيما جيب باجلماع بعد التحلل األول وتقدموهذا سبق قلم 
 :مسألة

 من أفسد عمرته، فهل يهل هبا من احلل أو من امليقات الذي أهل منه؟
أنهما يهالن بها : )أنه يهل هبا من املكان الذي أهل هبا فيه أواًل لقول ابن عباس ـ كما يف البيهقي ـ: واجلواب

 (.من حيث أهالَّ 
 .باب القضاء والقضاء حيكي األداء وهو املذهب ألن هذا من

 :ومما تقدم يعلم أن حمظورات اإلحرام تسعة
 .ـ حلق الشعر 1
 .ـ تقليم األظافر 2
 .ـ تغطية الرأس 3
 .ـ لبس املخيط للذكر 4
 .ـ مس الطيب 5
 .ـ قتل الصيد 6
 .ـ عقد النكاح 7
 .ـ اجلماع 8
 .ـ املباشرة 9

 : [وإحرام المرأة كالرجل: ]قوله
 .فما ينهى عنه الرجل تنهى عنه املرأة من طيب وعقد نكاح وغري ذلك مما تقدم

 [ :إال في اللباس: ]قوله
 .فاملرأة يف اللباس ليست كالرجل

 .فقد تقدم أن الرجل ينهى عن لبس املخيط من قميص وعمامة وسراويل وحنو ذلك
اءت، فتلبس اخلفاف واجلوارب والسراويل أما املرأة فحكمها خبالف الرجل فلها أن تلبس من الثياب ما ش

احملرمة : )أن عائشة قالت: وهذا بإمجاع العلماء وقد ثبت يف البيهقي بإسناد صحيح. والقمص وحنو ذلك
تلبس من الثياب ما شاءت إال ثوبًا فيه ورس أو زعفران وال تتربقع وال تتلثم وإن شاءت أسدلت ثوهبا على 

 (.وجهها
 [ :والقفازينوتجتنب البرقع : ]قوله
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وال تنتقب المرأة »: قالأن النيب : ما ثبت يف البخاري من حديث ابن عمر املتقدم وفيه: ودليل ذلك
 .«المحرمة وال تلبس القفازين

نص وهو غطاء للوجه يكون االعتماد فيه على األنف وأوىل منه باحلكم الربقع، والنيب : والنقاب معروف
 .ع فإنه أوىل منهعلى النقاب ويدخل يف ذلك الربق

 .هو غطاء خمتص بالكفني: والقفاز
 [ :وتغطية وجهها: ]قوله

 .فتجتنب املرأة احملرمة تغطية الوجه، ال بربقع وال بنقاب وال خبمار وال بغري ذلك
 .إال أن يكون هناك أجنيب فإهنا تغطي وجهها عنه

مستدرك احلاكم بإسناد صحيح عن  والدليل على تغطية املرأة وجهها عن األجانب وهي حمرمة، ما ثبت يف
، ويف موطأ ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال ونمتشط قبل ذلك في اإلحرام): أمساء بنت أيب بكر قالت

 (.كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر: )مالك عن فاطمة بنت املنذر قالت
إذا  كان الركبان ونحن مع النبي : )التويف املسألة أثر مشهور، وهو ما رواه أبو داود عن عائشة ق

لكن يف سنده يزيد بن أيب زياد وهو ( حاذونا أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفت
 ( .فإن شاءت أسدلت ثوبها على وجهها): ضعيف احلديث وتقدم قول عائشة رضي اهلل عنها

يف احلديث ا يف املذاهب األربعة ودليل ذلك قوله أما إن مل يكن هناك أجنيب فال جيوز هلا أن تغطي وجهه
 .« وال تنتقب المرأة المحرمة وال تلبس القفازين»: املتقدم

: فهذا احلديث يدل على أن املرأة إحرامها يف وجهها، وأنه ليس هلا أن تغطي وجهها بالنقاب، قالوا: قالوا
 .وذكر النقاب إشارة إىل غريه مما يغطى به الوجه

ها وإحرام الرجل إحرام المرأة في وجه: )أنه قال: ابن عمر ـ كما يف البيهقي ـ بإسناد صحيح وقد صح عن
 .( في رأسه

 .«ال يعلم بين أهل العلم في هذه المسألة خالف»: وهذا هو مذهب فقهاء األمصار، حىت قال املوفق
الربقع، وهو ظاهر اختيار شيخ  وذهب بعض فقهاء احلنابلة إىل أنه جيوز هلا أن تغطي وجهها بغري النقاب وال

اإلسالم وتلميذه ابن القيم فيجوز هلا أن تسدل جلباهبا على وجهها مطلقاً سواء كان ذلك يف حضرة األجانب 
 .أم ال
 .إمنا هنى عن األلبسة املختصة بالوجه كالنقاب والربقع والنيب : قالوا
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إنما هو قول لبعض »: وقال( رأة يف وجههاإحرام امل: )من قولهوأنكر شيخ اإلسالم ما نسب إىل النيب 
أنه قول : وال يصح، ولكن قول شيخ اإلسالموهو كما قال فإن هذا األثر قد رُفع إىل النيب  ،«السلف

لبعض السلف ظاهره أنه قول من ال حيتج بقوله وفيه نظر ظاهر فهو قول ابن عمر كما يف البيهقي والدارقطين 
 .، وقول الصحايب الذي ال يعلم له خمالف حجة عند مجهور األصولينيوال يعلم له خمالف فكان حجةً 
هو هل هني الشارع املرأة عن النقاب لكونه لباسًا خمتصًا بالوجه كالقميص : ومنشأ اخلالف يف هذه املسألة

طاًء هنى عن النقاب لكونه غللرجل وعليه فال حيرم على املرأة إال هذا اللباس املختص بالوجه، أم أن النيب 
 للوجه فيحرم عليها كل غطاء وإن مل يكن لباساً خيتص بالوجه؟

 .أما اجلمهور فقد سلكوا املسلك الثاين
 .وأما شيخ اإلسالم ومن وافقه فقد سلكوا املسلك األول

إمنا هنى عن اللباس املختص بالوجه وهو النقاب والربقع، ومل مينع من تغطية الوجه فأشبه ذلك النيب : قالوا
 .م الرجل فإنه ينهى عن القميص والسراويل وال ينهى أن يغطي بدنه بإزار ورداءاحملر 

 .ومسلك اجلمهور أصح . النهي عن التغطية مطلقاً : وأما اجلمهور فقالوا ـ كما تقدم ـ
فإن النساء يف لباس اإلحرام خيتلفن عن الرجال فيجوز للمرأة أن تلبس القمص وأن تغطي رأسها باأللبسة 

الرأس وتلبس اخلفاف واجلوارب وحنو ذلك، خبالف الرجل، فال حيرم عليها شيء من األلبسة، ولو  املختصة ب
كان النهي عن النقاب لكونه لباسًا خمتصًا جلاز هلا كسائر األلبسة، فدل على أن النهي عن ذلك إمنا هو عن 

 .تغطية الوجه
هنى الرجل عن كما أنه عهد النيب وذكر النقاب؛ جاء يف احلديث ألنه الغالب من لباس النساء على 

 .العمائم وأحلق به أهل العلم كل ما يغطي به الرأس
وال نعلم له خمالفاً خيالفه فكان قوله ( إحرام المرأة في وجهها: )مث إن قول ابن عمر صريح يف ذلك، فإنه قال

 .حجًة يف هذه املسألة
أنه من املعلوم أن املرأة ال تسدل : واب عنهفاجل( فإن شاءت أسدلت ثوبها على وجهها: )وأما قول عائشة

 .ثوهبا على وجهها إال إن كان هناك أجنيب
الراجح مذهب مجاهري العلماء وحكى اتفاقاً أن إحرام املرأة يف وجهها، فإذا غطت وجهها من غري : فعلى ذلك

 .حاجة فإهنا تكون قد أتت حمظوراً من حمظورات اإلحرام
ة وحنوها فال بأس به، يف املشهور يف املذهب ألن اليد ليست كالوجه فإن إحرام املرأة وأما تغطية اليدين بالعباء

 .يف وجهها
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 .وعن اإلمام أمحد رواية أخرى أهنا متنع من ذلك كسرت الوجه واألول أظهر 
 :مسألة

 إن غطت املرأة وجهها حلاجة فهل جيب عليها أن تضع عوداً أو شيئاً مينع مسَّ هذا الغطاء لوجهها؟
جيب عليها ذلك فإن مسَّ هذا الثوب شيئًا من : قال القاضي من احلنابلة وهو مذهب األحناف والشافعية

 .بشرة الوجه فإن عليها الفدية
ال يدل على ذلك، وبنيَّ رمحه وأنكر هذا املوفق، وبنيَّ أن كالم اإلمام أمحد ال يدل عليه، وأن اخلرب عن النيب 

ما يدل على اشرتاط ذلك، وعليه فال يشرتط، س الوجه، ومل ينقل عن النيب اهلل أن املسدول يف الغالب مي
 .وهو املذهب واختاره شيخ اإلسالم وهو الصواب

 [ :ويباح لها التحلي: ]قوله
فيجوز للمرأة أن تتحلى فتلبس السوار والقرط واخلامت وحنو ذلك من احللي كل ذلك جائز هلا ألنه ال دليل يدل 

 .على املنع منه
 :هذه مسائل فيما يباح للمحرمو 

 :المسألة األولى
: يباح للمحرم أن يتاجر يف حال إحرامه وأن يصنع ويتكسب وال خالف بني العلماء يف ذلك، قال تعاىل

 .{  ْبتَـُغوا َفْضال  ِمْن رَبُِّكمْ لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن تَـ }
 :المسألة الثانية

سئل عن الغسل للمحرم؟ : )بت يف الصحيحني أن أبا أيوب األنصاريأنه ال بأس باالغتسال للمحرم، وقد ث
فأمر أن ُيَصب على رأسه الماء فُصب على رأسه الماء فجعل يحرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، 

ويدخل ): وقد قال ابن عباس ـ كما يف البخاري معلقًا ـ. وهو حمرم: أي (يفعلهكذا كان النبي : وقال
وال بأس أن يغتسل بسدر أو صابون ـ غير مطيب ـ ونحوه من . المغتسل: يأ( المحرم الحمام

مع  «اغسلوه بماء وسدر»: ات وهو محرمفيمن وقصته راحلته فمالمنظفات، لما تقدم من قول النبي 
أن خيمر رأسه وأن ميس طيبًا وأمر أن يغسل مباء وسدر فدل على أن السدر ليس من حمظورات  أنه هنى 

 .ا سائر املنظفاتاإلحرام وكذ
 :المسألة الثالثة

 . (ومل ير ابن عمر وعائشة يف احلك بأساً : )أنه ال بأس أن حيك رأسه أو بدنه، ويف البخاري معلقاً 
 :المسألة الرابعة
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 .أنه ال حرج على احملرم أن يقتل القمل وال فدية عليه يف ذلك وهو املشهور يف مذهب اإلمام أمحد
أوجب الفدية على كعب بن عجرة، فإن ذلك ليس للقمل الذي يف أن النيب  :أما ما ثبت يف الصحيحني
 .رأسه، وإمنا ذلك حللقه رأسه

 .وكذلك ألنه مؤٍذ فأشبه ما تقدم مما يقتل يف احلل واحلرم
 :المسألة الخامسة

زينة كره يف النظر إىل املرآة وال يكره له ذلك وهو املشهور يف املذهب إن كان حلاجة فإن كان ل: يباح للمحرم
 (.أن ابن عباس جوزه: )املذهب والراجح أن ال يكره مطلقاً، ويف البخاري معلقاً 

 
 :المسألة السادسة

في ): ، ويف رواية( احتجم وهو محرمأن النبي : )أنه جيوز للمحرم أن حيتجم، فقد ثبت يف الصحيحني
امة الفصد والعملية اجلراحية فكل ويلحق باحلج( من شقيقة كانت به: )، ويف رواية للبخاري (وسط رأسه

 .ذلك جائز للمحرم كاحلجامة
 .يدل على أنه أخذ شيئاً من شعر رأسه للحجامة( وسط رأسه: )ويف قوله

 .وعليه إن أخذ شيئاً من شعره الفدية: قال الفقهاء
 :المسألة السابعة

وال دليل يدل على املنع من ذلك،  ويباح للمرأة احملرمة أن تكتحل وأن تتخضب يف يديها أو يف رأسها باحلناء،
 .واألصل هو اإلباحة

 باب الفدية
 .الفدية والَفدي والَفَداء مبعىنً 

 .يف إنقاذ احملرم من تلبسه بشيء من حمظورات اإلحرام: وهو ما يعطى يف افتكاك أسري وحنوه، واستعري هنا
أيام أو إطعام ستة مساكين لكل يخير بفدية حلق أو تقليم أو تغطية رأس وطيب بين صيام ثالثة : ]قوله

 [ :مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة
ُلَغ اْلَهْدُي َمِحلَُّه َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيض ا َأْو ِبِه }: فهذه هي الفدية، قال تعاىل َواَل َتْحِلُقوا ُرُؤوَسُكْم َحتَّى يـَبـْ
 .{َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسكٍ َياٍم َأذى  ِمْن رَْأِسِه َفِفْديٌَة ِمْن صِ 

 .أي صيام ثالثة أيام: {ِمْن ِصَيامٍ }
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أي إطعام ستة مساكني لكل مسكني نصف صاع من متر أو أقط أو شعري أو حنوه، فإن كان : {َأْو َصَدَقةٍ }
برًا فيجزئ ربع الصاع منه، وهذا هو املذهب وهي قاعدة الفقهاء يف مجيع الكفارات والفدى دون صدقة 

 .وعند شيخ اإلسالم أن صدقة الفطر كذلك جيزئ فيها نصف الصاع من الرب وتقدم ومثله األرز الفطر؛
 .أي ذبح شاة :{َأْو ُنُسكٍ }

 .فيخري يف الفدية بني أن يصوم ثالثة أيام أو يطعم ستة مساكني أو يذبح شاة
ُيْطَعمون وما هو مقدار إطعامهم، واآلية الكرمية جمملة ليس فيها عدد األيام اليت تصام وال عدد املساكني الذين 

بنيَّ ذلك وهذه من مراتب السنة مع لكنَّ النيب . وليس فيها بيان النسك أهو دم شاة أم دم بدنة أم دم بقرة
 .القرآن أهنا تبنين جممله

والقمَّل يتناثر على وجهي فقال النيب مُحلت إىل النيب : أن كعب بن عجرة قال: فقد ثبت يف الصحيحني
 :«فصم ثالثة أيام أو أطعم ستة »: ال قال: قلت« ما كنت أرى الوجع يبلغ بك ذلك أتجد شاة؟

 .«مساكين لكل مسكين نصف صاع
 .لكل مسكني نصف صاع من متر: أي« ثالثة آصع من تمر»: ويف رواية

: قالال، : قال« أتجد شاة؟»: وظاهر احلديث وجوب الرتتيب بني الدم وبني اإلطعام والصيام فإنه قال
، لكن هذا الرتتيب ليس على اإلجياب بل على االستحباب عند  «فصم ثالثة أيام أو أطعم ستة مساكين»

 .«أي شيء منها فعلت أجزأ عنك»: مجهور العلماء ملا ثبت يف املوطأ بإسناد صحيح
 .أوالً بذبح شاة ألن ذلك أفضلله وأمر النيب  {اٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسكٍ َفِفْديٌَة ِمْن ِصيَ }: وللتخيري يف اآلية

 .واآلية القرآنية واحلديث النبوي نص يف الفدية ملن حلق رأسه معذوراً من مرض وحنوه
تغطية الرأس وتقليم األظافر والتطيب ولبس املخيط فرأوا أن من فعل إحدى : وأحلق مجهور العلماء حبلق الرأس

 .هذا أوالً  هذه األربع فعليه الفدية الواجبة على من حلق رأسه؛
أحلقوا باملعذور غريه، فاآلية واحلديث نص يف املعذور وأحلق مجهور العلماء باملعذور غريه، فلو فعل : وثانياً 

 .حمظوراً متعمداً بال عذر فإن عليه الفدية
 .بالقياس وألن اهلل أوجب جزاء الصيد مع التعمد: واستدلوا

 .إمنا جتب حبلق الرأس فقط وعلى املعذور دون غريه أن هذه الفدية: وذهب الظاهرية واختاره الشوكاين
 .وذلك ألهنم ال يرون القياس، وقوهلم باطل يف نفي القياس

 .والراجح ما ذهب إليه مجهور أهل العلم، واهلل أعلم
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مث انتقل املؤلف إىل الكالم على جزاء الصيد، وقد تقدم الكالم على الصيد وحترمي قتله للمحرم، والكالم هنا 
ا }: قال تعاىل. يان جزاء الصيديف ب تَـَلُه ِمْنُكْم ُمتَـَعمِّد  ُتْم ُحُرٌم َوَمْن قـَ يَاأَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تـَْقتـُُلوا الصَّْيَد َوأَنـْ

َتَل ِمَن النـََّعِم َيْحُكُم ِبِه َذَوا َعْدٍل ِمْنُكْم َهْدي ا بَاِلَغ اْلَكْعَبِة َأْو َكفَّ  ارٌَة طََعاُم َمَساِكيَن َأْو َعْدُل َفَجَزاٌء ِمْثُل َما قـَ
 . {َأْمرِهِ  َذِلَك ِصَيام ا لَِيُذوَق َوبَالَ 

 :جزاء الصيد الذي دلت عليه هذه اآلية فيه اخليار أيضاً بني ثالثة أشياء
أن يهدي ما مياثله من النعم من اإلبل أو البقر أو الغنم، وحيكم باملماثلة ذوا عدل من املؤمنني، : األول

 .ان بأن هذه البهيمة من النعم عدل هلذا الصيدفيحكم
النعامة مياثلها عند أهل العلم اإلبل ـ وسيأيت الكالم على هذا يف فصل مفرد إن شاء اهلل ـ فيذبح : مثال ذلك

 .هذا هو اخليار األول{َهْدي ا بَاِلَغ اْلَكْعَبةِ }: مه على فقراء احلرم، قال تعاىلهذا املثل يف احلرم ويوزع حل
، فيقوم هذا املثل بالدراهم ويشرتي هبا طعاماً من أرز أو حنوه مث يوزع على  {َأْو َكفَّارٌَة طََعاُم َمَساِكينَ }: ثانيال

 .املساكني لكل مسكني نصف صاع من متر أو ربع صاٍع من بر أو أرز
ملساكني لكل مسكني ربع فإذا قّومنا ـ البعري ـ يف املثال املتقدم خبمسة آالف فيشرتي هبا أرزًا ويوزعه على ا

 .الصاع منه
 .واملقّوم إمنا هو املثل ال الصيد هذا هو املشهور يف مذهب احلنابلة والشافعية

 .وذهب املالكية إىل أن الذي يقوم هو الصيد نفسه
 .ألنه هو األصل فاملتلف جيب ضمانه إما مبثله أو بقيمته فإذا تعذر املثل وجبت القيمة: قالوا

إن املقصود من الكفارة هنا أن تكون عدالً بني هذه األشياء، فينبغي أن تكون مساوية : األول وقال أهل القول
فدل على أن هذه الكفارات الثالث املخري  {َأْو َعْدُل َذِلَك ِصَيام ا}: ال مساوية لألصل، لقوله تعاىل للمثل

 .فيها راعى الشارع أن تكون متساوية أو متقاربة
 ضمان املتلفات املثل وعند تعذره القيمة وهو هنا خيري مع عدم تعذر املثل فال يكون  وألن الواجب يف: قالوا

 .كضمان املتلفات وما ذهب إليه احلنابلة والشافعية أصح ملا تقدم
 .وألن تقومي الصيد فيه عسر خبالف تقومي هبيمة األنعام فإن قيمتها معروفة عند الناس

فيصوم بعدد املساكني أيامًا فإذا كان الطعام عشرة آصع يكفي عشرين  {اَأْو َعْدُل َذِلَك ِصَيام  }: الثالث
 .مسكيناً فإنه يصوم عشرين يوماً وهكذا

 .ليذوق عاقبة فعله: أي {لَِيُذوَق َوبَاَل َأْمرِهِ } :قوله
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وبجزاء صيد بين مثل إن كان أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعام فيطعم  : ]قال المؤلف ـ في بيان ذلك ـ
 [ :من البر ـ أو يصوم عن كل مدٍّ يوما  : مسكين ُمدا  ـ أيكل 

 .فإن بقي بعض مدٍّ فال يصوم بعض يوم ألن اليوم ال يتجزأ بل جيربه فيصومه تاماً وهو املذهب
 وهل جيزئ اجلمع بني اإلطعام والصيام، بأن يطعم بعضاً ويصوم بعضاً؟

منها إما املثل أو اإلطعام أو الصيام، كما هو ظاهر  أنه ال جيزئ بل الواجب عليه أن خيتار نوعاً : واجلواب
 .القرآن وهكذا يف سائر الكفارات

 
 [ :وبما ال مثل له بين صيام وإطعام: ]قوله

 .إن كان هذا الصيد ال مثل له عند أهل اخلربة، فيبقى له أحد خيارين إما اإلطعام أو الصيام
ساكني لكل مسكني مد من حنطة أو نصف صاع من متر فُيقّوم الصيد وُيشرتى بقيمته طعامًا يطعم به امل

 .وحنوه، أو يصوم عدل ذلك أياماً 
 :مسألة

 .لو صاد غزاالً فال جيزئه أن يذبح غزاالً مثله فال بد أن يكون اجلزاء من هبيمة األنعام كاألضحية والدم
 [ :وأما دم متعة وقران فيجب الهدي: ]قوله
 .ر آخر مع القدرةجيب اهلدي تعييناً فليس له خيا: أي

َفَمْن َتَمتََّع بِاْلُعْمَرِة ِإَلى اْلَحجِّ َفَما اْستَـْيَسَر ِمَن }: ي يف التمتع والقران قال تعاىلفالواجب عليه أن يهد
وتقدم أن القران داخل يف حكم التمتع باتفاق العلماء، كما أن القران متتع يف لغة العرب، وتدل على  {اْلَهْديِ 

 .ة كما تقدمذلك آثار الصحاب
 [ :فإن عدمه فصيام ثالثة أيام: ]قوله

إن عدم اهلدي فلم يقدر عليه مع قدرته على مثنه ـ صام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله فإن وجد 
 .من يقرضه مل يلزمه ذلك ملا فيه من املنة وهو املذهب

عند رجوعه إىل بلده بأن كان له مال يف بلده لكنه واالعتبار بقدرته على اهلدي حال احلج فلو كان قادراً عليه 
حال احلج مل يتيسر له مثن ميكنه أن يشرتي به اهلدي فإنه يف حكم غري القادر أصالً، فاالعتبار يف الواجبات 

 .املؤقتة القدرة عليها يف وقتها
ملاء يف الوقت وإن كان جيد ونظري هذا من مل جيد املاء يف وقت الصالة فإنه يصلي بالتيمم لعجزه عن الطهارة با

 .املاء بعد خروج الوقت
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 [ :فصيام ثالثة أيام واألفضل كون آخرها يوم عرفة: ]قوله
َعٍة ِإَذا رََجْعُتمْ  َفَمْن َلْم َيِجْد َفِصَياُم َثالَثَِة أَيَّاٍم ِفي اْلَحجِّ }: قال تعاىل فمن مل يقدر على اهلدي صام  {َوَسبـْ

 .ل كون آخرها يوم عرفةثالثة أيام يف احلج، واألفض
فيصوم يوم عرفة ويومني قبله ومها يوم الرتوية واليوم السابع قبله، هذا هو األفضل له ويف ذلك آثار عن 

 .الصحابة رضي اهلل عنهم
: ـ أنه قال يف تفسري هذه اآلية فمن ذلك ما ثبت عن علي ـ يف مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أيب شيبة

قبل يوم التروية يوم، ويوم التروية، ويوم عرفة فمن فاتته صامهن أيام ): قال {يَّاٍم ِفي اْلَحجِّ الَثَِة أَ َفِصَياُم ثَ }
 .وحنوه عن ابن عمر يف مصنف عبد الرزاق وابن أيب شيبة (التشريق

الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا  ما بين أن ): أهنا قالت: وعن عائشة يف موطأ مالك
 .أيام التشريق: أي (لحج إلى يوم عرفة فإن لم يصم صام أيام منىيهل با

 .فهذه آثار عن علي وابن عمر وعائشة، وفيها أن األفضل أن يصوم يوم عرفة ويومني قبله
مل يصمه يف حجة الوداع، واستحب رمحه اهلل أن يكون آخر األيام وكره الشافعي صيام يوم عرفة ألن النيب 

 .يوم الرتوية
 .اليوم السادس والسابع والثامنفيصوم 

 .والقول األول أظهر لآلثار املتقدمة عن الصحابة
 [ :وسبعة إذا رجع إلى أهله: ]قوله

ويصوم سبعة أيام إذا رجع إىل أهله، فالواجب عليه أن يصوم عشرة أيام، ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجع إىل 
 .أهله

لم يجد هديا  فليصم ثالثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى  من»: قالملا ثبت يف الصحيحني أن النيب 
َعٍة ِإَذا رََجْعُتمْ  َفَمْن َلْم َيِجْد َفِصَياُم َثالَثَِة أَيَّاٍم ِفي اْلَحجِّ }: وهذا بيان لآلية املتقدمة «أهله إذا : أي {َوَسبـْ

 .رجعتم إىل أهلكم
. ن آخرها يوم عرفة، وأن يصوم سبعة إذا رجع إىل أهلهاملشروع يف حقه أن يصوم ثالثة أيام يف احلج يكو : إذاً 

 .هذا هو األفضل
وأما من جهة اإلجزاء، فقد اختلف أهل العلم يف وقت اإلجزاء يف صيام األيام الثالثة، ويف وقت اإلجزاء يف 

 .صيام األيام السبعة
 :أما صيام األيام الثالثة
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 .حرم بالعمرةجيوز أن يشرع فيها إذا أ: فقال احلنابلة واألحناف
فلو أحرم مثاًل يف اليوم الرابع من ذي احلجة، فله أن يشرع بصيام األيام الثالثة ولو حتلل من العمرة فال يشرتط 

العمرة واحلج فكما : ألنه قد أحرم بأحد نسكي التمتع، فالتمتع له نسكان: أن يكون حمرمًا حال الصيام قالوا
 .احلج اتفاقاً فالعمرة كذلك ألهنا أحد نسكي التمتعأنه جيوز له أن يشرع بالصيام إذا أهل ب

 .إىل أنه ال جيوز له أن يشرع بالصيام إال إذا أحرم باحلج وال جيزئه الصيام قبل ذلك: وذهب املالكية والشافعية
 .هفجعل احلج ظرفاً للصيام فلم جيزئ قبل {الَثَِة أَيَّاٍم ِفي اْلَحجِّ َفِصَياُم ثَ }: بقوله تعاىل: واستدلوا

َفَمْن َتَمتََّع بِاْلُعْمَرِة ِإَلى }: ألن اهلل رتب اهلدي على التمتع فقال: واألظهر ما ذهب إليه احلنابلة واألحناف
دخلت العمرة بالحج إلى يوم »: واإلحرام بالعمرة سبب للتمتع، وحلديث {َما اْستَـْيَسَر ِمَن اْلَهْديِ اْلَحجِّ فَ 
 .«القيامة

لم يرخص في : )ثالثة أجزأ ذلك ملا ثبت يف البخاري عن عائشة وابن عمر أهنما قاالفإن صام أيام التشريق ال
 (.أيام التشريق أن يصمن إال لمن لم يجد الهدي

 .وأيام التشريق فيهن أفعال للحج وإن كان اإلحرام باحلج ينتهي يوم النحر
 :وأما صيام األيام السبعة

 .إىل أهله فاملشروع يف حقه كما تقدم أن يصومها إذا رجع
 هل جيزئه أن يصوم قبل ذلك بأن يصوم يف مكة أو يف طريقه؟: ولكن

 :قوالن ألهل العلم
 .أنه جيزئه ذلك ومحلوا اآلية الكرمية على أهنا رخصة: مذهب اجلمهور ومنهم احلنابلة: القول األول

 .القرآنية فهي رخصة ألن السبب قد وجد وهو عدم وجود اهلدي يف وقته فيجزئه الصيام وأما اآلية: قالوا
ٌة ِمْن أَيَّاٍم َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيض ا َأْو َعَلى َسَفٍر فَ }:للمسافر فإن اهلل عّز وجل قالنظري ذلك الصيام : قالوا ِعدَّ
فظاهر اآلية أنه إن سافر فال يصوم ويصوم عدة من أيام أخر، وهذه اآلية رخصة بداللة السنة النبوية،  {ُأَخرَ 

 .أفضل ملن وجد قوة عليه كما تقدم يف كتاب الصياموالصيام 
 .مذهب الشافعية أنه ال جيزئ ذلك؛ لظاهر اآلية: القول الثاين

ما تقدم وأن اآلية رخصة بدليل وجود سبب احلكم وهو عدم وجود اهلدي، وألن املعىن يقتضي ذلك : واألصح
 .فصيامه إذا رجع إىل أهله أسهل فكان هذا من باب الرخصة

م أن له أن يفرق الصيام فال يشرتط التتابع وال خالف بني أهل العلم يف ذلك ألن اآلية مطلقة ليس فيها واعل
 .التقييد بالتتابع وال التفريق
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 :مسألة
 .إذا مل يصم هذه األيام الثالثة حىت خرجت أيام التشريق فعليه دم لرتكه هذا الواجب وهو املذهب

 
 :مسألة

ما سيأيت وهو دم جربان فإن مل جيد فكدم املتعة عند الفقهاء يصوم عشرة أيام جبامع ومن ترك واجباً فعليه دم ك
 .أن كليهما واجب للنسك

 .واختار الشيخ حممد بن عثيمني رمحه اهلل أنه ال جيب الصيام ألن دم اجلربان عن نقص ودم اهلدي عن كمال
 .وهو األظهر 

 :مسألة
قبل فعله لغري عذر أُطعم عنه لكل يوم مسكيناً؛ وال يصام عنه  ومن لزمه الصيام لعجزه عن دم املتعة فمات

 .لوجوبه بأصل الشرع خبالف النذر
 [ :والمحصر إذا لم يجد هديا  صام عشرة ثم حل: ]قوله

 .هو من ُمنع من متام النسك، وسيأيت الكالم على هذا إن شاء اهلل يف باب مفرد: احملصر
إذا منعتم وحبستم عن : أي {ْستَـْيَسَر ِمَن اْلَهْديِ ِإْن ُأْحِصْرُتْم َفَما افَ }: احملصر عليه اهلدي لقوله تعاىلو 

 .املناسك فتحللوا من إحرامكم ـ هبدي تنحرونه أو تذحبونه فإذا ذبح أو حنر اهلدي فإنه يتحلل من هذا اإلحرام
ع إن مل جيد هدياً فإنه يصوم صام عشرة أيام مث حل قياساً على املتمتع فكما أن املتمت: فإن مل جيد احملصر هدياً 

 .عشرة أيام فكذلك احملصر، فيصوم عشرة أيام مث يتحلل وليس له التحلل إال بعد أن يتم الصوم
 .إىل أنه ال جيب عليه أن يصوم عشرة أيام إذا مل جيد اهلدي بل يتحلل بال صيام: وذهب املالكية واألحناف

 .ألن اهلل مل ينص على ذلك
 .نصوصوألنه ليس مبعىن امل

ومل يوجب على غري القادر عليه صيامًا خبالف  {َما اْستَـْيَسَر ِمَن اْلَهْديِ فَِإْن ُأْحِصْرُتْم فَ }: اهلل قال فإن
 .املتمتع

 .وليس مبعىن املنصوص عليه يف اآلية
ألن هدي التمتع هدي موجبه فعل املناسك وأما هدي اإلحصار فإن موجبه ترك املناسك، وفرق بني الفعل 

 .ك، فإن احملصر تارك للنسك، واملتمتع فاعل للنسك ومع الفارق ال يصح القياسوالرت 
 .مث إن يف ذلك حرجاً عليه ألنه يبقى حمرماً حىت ينتهي من الصيام
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وعلى ذلك فالراجح ما ذهب إليه املالكية واألحناف من أن هدي اإلحصار ليس له بدل فإذا مل جيد اهلدي 
 .حل بال صيام

 [ :طء في فرج في الحج بدنة، وفي العمرة شاةويجب بو : ]قوله
 .تقدم الكالم على هذه املسألة يف مجاع احملرم

 [ :وإن طاوعته زوجته لزماها: ]قوله
إن طاوعت الزوجة زوجها على اجلماع وجب عليها ما جيب على الرجل من بدنة أو شاة على التفصيل املتقدم 

 .يف حق الرجل
 .ما يوجب الكفارة فلم جتزئ كفارة اآلخر عنه وذلك ألن كليهما مكلف وقد فعل

 .على الزوج والزوجة ـ، وال يعلم له خمالف: وقد تقدم أثر ابن عباس وفيه أنه أوجب اهلدي عليها ـ أي
وظاهر كالم املؤلف رمحه اهلل أن الزوجة إن كانت مكرهة فإن الفدية ال جتب عليها وهذا هو املشهور يف 

 .مذهب احلنابلة
 .هنا مكرهة وقد عفي عن هذه األمة اخلطأ والنسيان وما استكرهت عليهأل: قالوا

 .وال جتب الفدية على املكرِه وهو الزوج أو غريه: قال احلنابلة
بل جتب الفدية على زوجها وجيب عليه أن يدفع من ماله ما حيججها به يف السنة األخرى ألنه : وقال املالكية

 .هو املفسد حلجها
 .ن املرأة إذا أكرهت على اجلماع فال يفسد حجها وهو الراجحإ: وقال الشافعية

 .وذلك ألنه ال فعل هلا فاملكَره ال ينسب إليه فعل
 .فال يعد خمالفاً، وألن اهلل جتاوز عن هذه األمة ما أكرهت عليه

 .فالكفارة مرتتبة على الفعل املتعمد وهنا ال تعمد
 لفص

 .هذا فصل يف أحكام الفدية
 [:محظورا  من جنس ولم يفد فدى مرة ومن كرر: ]قوله

من كرر حمظوراً من جنس واحد كأن يلبس خميطاً يف اليوم األول من أيام احلج، مث يلبسه يف اليوم الثاين ومل يفد 
 .بينهما

 .أو أن يكرر التطيب، ومل يفد بني ذلك، فإنه يفدي مرة
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تابع حلق رأسه، أو فرق بني حلقه بأن حلق  ألن اهلل عّز وجل أطلق يف فدية األذى ومل يفرق بني من: قالوا
 .جزءاً مث حلق جزءاً آخر

ونظري هذا إقامة احلدود الشرعية، فإن الرجل إذا تكرر زناه بامرأة أو قذفه لرجل ومل يقم عليه احلد فإنه ال يقام 
 .عليه احلد إال مرة واحدة

 .فعله مرًة أخرى فعليه فدية ثانية وهكذا وظاهر كالم املؤلف رمحه اهلل تعاىل أنه إن فعل حمظوراً وفدي مث
 .فلو أن رجالً لبس ثوبه يف يوم الرتوية مث فدى ـ فذبح أو صام أو أطعم ـ مث لبسه يوم عرفة فعليه فدية أخرى

ألن فعله للمحظور مرة أخرى صادف إحراماً خالياً من فعل حمظور جتب فيه الفدية فال موجب إلسقاط : قالوا
لكن إن دخل الثاين يف األول فتجب فدية واحدة يف كل حال كمن لبس املخيط ملرض الفدية وهذا ظاهر 

 .ففدى وكرر اللبس لبقاء املرض، فالفدية أباحت الثاين كما أباحت األول كما يف شرح العمدة لشيخ اإلسالم
 [ :ومن فعل محظورا  من أجناس فدى لكل مرة بخالف صيد]

ن يلبس خميطًا ويتطيب ويغطي رأسه فيجب لكل حمظور فدية ألن رجل فعل حمظورات خمتلفة األجناس، كأ
 .األجناس خمتلفة

 .وقد دلت األدلة على إجياب الفدية لكل جنس فال موجب لالكتفاء بواحدة عند اجتماعها: قالوا
 .كما لو قذف وزىن وسرق فإن هذه احلدود تقام عليه كلها الختالف أجناسها فكذلك هنا

 :مسألة
املسألة األوىل الصيد، فلو أن رجاًل كرر الصيد، فيجب عليه لكل صيد جزاؤه، سواء فدى بني  وقد استثىن من

َتَل ِمَن النـََّعمِ َفَجَزاٌء ِمثْ }:ن عليه اجلزاء للكل، قال تعاىلذلك أم مل يفد، بل لو فعله دفعة واحدة فإ  ،{ُل َما قـَ
 .وظاهر اآلية أن املثلية يف النوع والعدد

 .عامة بدنة، فظاهر اآلية أن يف النعامتني بدننت، ويف الثالث ثالثاً وهكذافإذا أوجبنا يف ن
 [ :رفض إحرامه أو ال: ]قوله

 .فتجب عليه الفدية كما تقدم
رفض إحرامه أو ال ألن رفضه : قد أبطلت إحرامي ونويت اخلروج من النسك، وهذا هو املراد بقوله: وإن قال

ف سائر العبادات، فإن احلج ال يبطل بنية اخلروج منه، باتفاق العلماء إلحرامه ال حكم له، وهذا يف احلج خبال
 .من فوارق احلج عن سائر العباداتخبالف سائر العبادات، وهذا 

 .ولذا فإن احملرم إذا جامع قبل التحلل األول وفسد نسكه بذلك فإنه ال خيرج منه
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 [ :يد وتقليم وحلقويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطء وص: ]قوله
 :احملظورات يف املذهب من جهة الفدية على قسمني

 .تسقط الفدية فيه بالنسيان واجلهل واإلكراه: األول
 .ال تسقط الفدية فيه بذلك: الثاين

ألن الوطء قد يكون فيه إتالف بإزالة بكارة املرأة ويلحق »فما فيه إتالف وهو الصيد واحللق والتقليم والوطء 
والصيد فيه إتالف الصيد، وحلق الرأس فيه إتالف الشعر وتقليم األظافر فيه إتالف األظافر، « ثيببه وطء ال

 .فما كان فيه إتالف فإن الفدية ال تسقط فيه بنسيان وال إكراه وال جهل
 .وما مل يكن فيه إتالف كالطيب، واللبس وتغطية الرأس فإن الفدية تسقط فيه باجلهل واإلكراه والنسيان

 .«إن اهلل تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»: لقوله : اقالو 
وهو باجلعرانة وعليه جبة وفيها أثر أن رجالً أتى إىل النيب : وملا ثبت يف الصحيحني من حديث يعلى بن أمية

رسول اهلل  احلديث، وفيه فقال... يا رسول اهلل كيف تأمرين أن أصنع يف عمريت؟: طيب ـ فقال: خلوق ـ أي
 :«اخلع عنك الجبة واغسل عنك أثر هذا الخلوق واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك». 

 .بالفدية وقد لبس اجلبة وتطيب وذلك جلهله وتأخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوزفلم يأمره النيب : قالوا
 .وإذا ثبت هذا يف اجلهل فسائر األعذار كذلك من نسيان وإكراه: قالوا
 .وأما ما فيه إتالف من وطء وصيد وحلق وتقليم فإنه لوجود اإلتالف فيه يستوي عمده وسهوه: واقال

وعن اإلمام أمحد أن الفدية ال جتب مطلقًا مع اجلهل والنسيان وهو اختيار شيخ اإلسالم واختاره أيضًا الشيخ 
 .عبد الرمحن بن سعدي رحم اهلل اجلميع وهو الراجح لعمومات األدلة

هم ينصون على الوطء والظاهر أنه كذلك، ال جتب فيه الفدية مع اجلهل واإلكراه والنسيان لعمومات ومل أر 
 .األدلة

والتفريق بني اإلتالف وغريه تفريق غري مؤثر، وذلك ألن اإلتالف إمنا يستوي عمده وسهوه إن كان يف حق 
يستوي عمده وسهوه ومقصود الشارع من اآلدمي وأما إن كان يف حق اهلل عّز وجل املبين على املساحمة فإنه 

املكلف ترك احملظور وعدم خمالفة الشرع ومشاقِته، فإذا فعله على وجه النسيان واإلكراه واجلهل مل يكن يف ذلك 
 .خمالفة للشرع سواء كان فيه إتالف أو مل يكن فيه إتالف

ا َفَجَزاٌء ِمْثُل َومَ }:يف وجوب جزاء الصيد قال تعاىل ذكر قيد التعمد: ومما يدل على ذلك تَـَلُه ِمْنُكْم ُمتَـَعمِّد  ْن قـَ
َتَل ِمَن النـََّعمِ   .{ َما قـَ
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أنه إن مل يقتل على وجه التعمد فال حرج عليه يف ذلك، والصيد إتالف : وهذا قيد ال بد من اعتباره، ومفهومه
 .رمحه اهللفهكذا سائر ما فيه إتالف، وهذا القول هو الراجح واختاره الشيخ حممد بن عثيمني 

ثالثة : يشرتط لوجوب الفدية يف فعل احملظورات كلها سواء كان فيها إتالف أم مل يكن فيها إتالف: فعليه
 :شروط
وضده اجلهل، فإن كان جاهاًل باحلكم أو جاهاًل يف دخول الشيء فيما هنى اهلل عنه كالذي جيهل أن : العلم

 .الزعفران طيب فال جيب عليه الفدية جلهله
 .وضده النسيان: الذِكر

 .وضده اإلكراه: االختيار
 [ :وكل هدٍي أو إطعام فلمساكين الحرم: ]قوله

فإنه ملساكني فكل هدٍي . هم أهل احلرم والقادمون إليه للنسك ممن حتل هلم الزكاة لفقرهم: مساكني احلرم
 . {َها ِإَلى اْلبَـْيِت اْلَعِتيقِ ثُمَّ َمِحلُّ }: ، وقال تعاىل {َهْدي ا بَاِلَغ اْلَكْعَبةِ }: احلرم، قال تعاىل

 .ويفرق حلمه على مساكني احلرم ومثله اإلطعام يفرق كذلك على مساكني احلرم، وكذلك جزاء الصيد لآلية
 [ :وفدية األذى واللبس ودم اإلحصار حيث وجد سببه: ]قوله

 .م فيهفمن فعل حمظوراً فدى حيث وجد سببه كمن حلق يف امليقات بعد اإلحرام ذبح أو أطع
ملا أمر كعب بن عجرة أن يذبح شاة أو أن يطعم ستة مساكني وكان ذلك يف احلديبية مل وذلك ألن النيب 

 .يقيد النيب صّلى اهلل عليه وسّلم ذلك بأن يكون ملساكني احلرم وتأخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز
وظاهر اآلية أنه يُفعل حيث وجد  {ْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسكٍ َياٍم أَ َفِفْديٌَة ِمْن صِ }: ذلك إطالق اآلية يف قوله تعاىلوك

 .سببه لتشوف الشارع إىل املسارعة يف أداء الكفارات والِفدى وحنوها
 .ودم اإلحصار كذلك فإذا منع من إمتام نسكه قبل أن يدخل احلرم فإنه يذبح اهلدي حيث أحصر

 .ديبيةوأصحابه ملا أحصروا حنروا يف احلأن النيب : ودليل ذلك
 .ومل يقيد ذلك سبحانه بأن يكون يف مكة{فَِإْن ُأْحِصْرُتْم َفَما اْستَـْيَسَر ِمَن اْلَهْديِ }: نيةوإلطالق اآلية القرآ

 [ :ويجزئ الصوم بكل مكان: ]قوله
 .الصوم جيزئ يف كل مكان، سواء كان الصوم بدالً عن جزاء الصيد أو كان يف فدية األذى

ألنه ال معىن لتخصيص الصوم يف مكان معني، وذلك ألن نفعه غري : ل العلم قالواوهذا ال خالف فيه بني أه
 .متعٍد، فال يتعدى إىل املساكني، إمنا هو خاص بفاعله فال معىن ألن يقيد مبكان
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وقال  {َياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسكٍ َفِفْديٌَة ِمْن صِ }: مطلقة قال تعاىل: يف هذا البابواآليات القرآنية الواردة 
 .فأطلق أيضاً، وظاهر ذلك أنه يفعله حيث شاء  {َأْو َعْدُل َذِلَك ِصَيام ا}: سبحانه

 [ :والدم شاة أو سبع بدنة ويجزئ عنها بقرة: ]قوله
النسك يف حديث كعب بن عجرة املتفق وفسر النيب  {اٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسكٍ َفِفْديٌَة ِمْن ِصيَ }: قال تعاىل
 .ويصدق ذلك على الشاة{ َما اْستَـْيَسَر ِمَن اْلَهْديِ فَ }: وقال تعاىل، « تجد شاةأ»: عليه بقوله

 .فالدم شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة
ويشرتط ( أن نشترك في اإلبل والبقر كل سبعة في بدنةأمرنا النبي : )فقد ثبت يف مسلم عن جابر قال

 .يف اهلدي ما يشرتط يف األضحية كما سيأيت إن شاء اهلل
 باب جزاء الصيد

 [ :في النعامة بدنة: ]قوله
 .طري معروف وهي تشبه البعري يف خلقته: النعامة

واملراد . قضى بذلك عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية كما يف سنن البيهقي
 .اإلبل: بالبدنة هنا

 [ :قرةوحمار الوحش وبقرته واأليِّل والثيتل والَوَعل ب: ]قوله
قضى بذلك ابن عباس كما يف . وفيها بقرة« اْلِبَدن»تيس اجلبل، أو : هذه كلها من األوعال وهي ما يسمى بـ

 .سنن البيهقي
 [ :والضبع كبش: ]قوله

 .كما يف سنن أيب داودقضى به النيب 
 [ :والغزالة عنز: ]قوله

يف الغزالة بعنز ويف األرنب بعناق ويف قضى بذلك عمر كما يف موطأ مالك والبيهقي بإسناد صحيح أنه قضى 
 .الريبوع جبفرة

 .ما هلا أربعة أشهر من أوالد املعز: واجلفرة
 .أصغر من اجلفرة: والعناق

 .ففي األرنب عناق، ويف الريبوع جفرة
 [ :والوبر والضب جدي: ]قوله

 .قضى به عمر كما يف البيهقي
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 .ما له ستة أشهر من ذكر املعز: واجلدي
 .جديفالضب فيه 

 .ويقاس عليه الوبر: قالوا
 [ :واليربوع جفرة: ]قوله

 .وفيه جفرة وهي ما هلا أربعة أشهر من أوالد املعز ألثر عمر املتقدم: الريبوع معروف
 [ :واألرنب عناق: ]قوله

 .ألثر عمر املتقدم
 [ :والحمامة شاة: ]قوله

على المحرم والحالل في كل  الحرمجعل في حمام ):البيهقي أنههذا ما قضى به ابن عباس فيما رواه 
 (.شاة حمامة

 .احلمامة تُعبَّ املاء كما تـََعبُّه الشاة: واملماثلة بينهما اليت ذكرها أهل العلم فيها شيء من الغرابة فقد قالوا
فاحلمامة إذا شربت املاء فإهنا تضع منقارها يف املاء مث متصه مصًا كما تفعل الشاة، خبالف غريها من الطيور 

 .إهنا تأخذ القطرة مث ترفع رأسها حىت تنزل إىل اجلوفف
هذا خاصٌّ يف محام احلرم، وأما غريه مما يصيده احملرم من : وذهب املالكية إىل التفصيل يف هذه املسألة فقالوا

 .القيمة: احلمام يف غري احلرم فإن فيه الثمن؛ أي
وكل ما : )وايات عنه بسند صحيح أنه قالما ورد عن ابن عباس يف البيهقي يف بعض الر : ويدل على ذلك

 (.سوى محام احلرم ففيه مثنه إذا صاده احملرم
وهذا أرجح فحمام احلرم جتب فيه شاة كما قضى بذلك ابن عباس تغليظاً هلذا الفعل، وأما غريه من احلمام إن 

احلرم لكل مسكني مد صاده احملرم فال جتب فيه إال القيمة فيشرتى بقيمته طعامًا ويتصدق به على مساكني 
 .من بر أو نصف صاع من غريه، وتقدم

 :مسألة
 .فإن ذلك جيزئه ألنه فعل ما جيب وزيادة، فمن تطوع خرياً فهو خري لهرجل وجبت عليه شاة فأهدى بدنة،

 :مسألة
 .الظاهر جواز نقل اهلدي وحنوه عن مساكني احلرم إن فضل عن حاجتهم

 :مسألة
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ثلية يف باب جزاء الصيد يف الصورة واخلِلقة، فمن صاد صيدًا فعليه مثله أو ما مجهور أهل العلم على أن امل* 
يقاربه صورًة وخلقًة من النعم وهي هبيمة األنعام من اإلبل والبقر والغنم، وهذا تقريب ال حتقيق؛ ألن التحقيق 

 .فيه متعذر
 :مسألة

 .جيب العمل به يف هذا الباب فإنهال خالف بني أهل العلم أن ما حكم به النيب 
 .كما ثبت هذا يف سنن أيب داود وغريه واحلديث صحيح وتقدم  (أن في الضبع كبشا  : )فقد قضى النيب 

ومجهور أهل العلم على أن ما حكم به الصحابة كذلك، وهذا راجع إىل االحتجاج بآثارهم رضي اهلل عنهم 
ا الباب فإنه حيكم به ذوا عدل من أهل وال عن أصحابه شيء يف هذوهو الصواب، فإن مل يثبت عن النيب 

 .املعرفة واخلربة وال يشرتط أن يكونا فقيهني
وإن مل يكن للصيد ما مياثله كبعض الطري واجلراد فإنه يقوَّم ويشرتى بقيمته طعامًا ويهدى إىل مساكني احلرم 

 .وهو املذهب
 .وإن كان الصيد مملوكاً للغري فعليه مع اجلزاء ضمانه ملالكه

 يد الحرمباب ص
 .احلرم املكي مث يذكر املؤلف ما يتعلق بصيد حرم املدينة أيضاً : أي

 [ :يحرم صيده على المحرم والحالل: ]قوله
 .حيرم صيد حرم مكة باإلمجاع، فال جيوز للمسلم أن يصيده حمالً كان أم حمرماً 

وال ينفر صيده وال  إن هذا البلد حرمه اهلل ال يعضد شوكه»: قالوقد ثبت يف الصحيحني أن النيب 
: يا رسول اهلل: وهو العشب األخضر الرطب، فقال العباس «تُلتقط لقطته إال لمن عرَّفها وال يختلى خالها

 «إال اإلذخر»: ولبيوتهم، فقال النبي « لصانعهم، يوقد به النار لصنعته ـ: ـ أي»إال اإلذخر فإنه لَِقينهم 
 .وهو عشب معروف هناك

 .يدل على حترمي مكة ـ وهذا بإمجاع العلماء ـ وأن صيدها حرام على احملل واحملرمفهذا احلديث وغريه 
 [ :وحكم صيده كصيد المحرم: ]قوله

 .يف كل ما تقدم
بق قال فحكم صيد احلرم كحكم صيد احملرم باتفاق العلماء، وتقدم الكالم على صيد احملرم يف الدرس السا

ُتْم ُحُرمٌ يَاأَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا }: تعاىل  . {...الَ تـَْقتـُُلوا الصَّْيَد َوأَنـْ
 :ويدل على ذلك األثر والقياس
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فهو ما تقدم عن ابن عباس من إجيابه يف محام احلرم شاة على احملرم واحملل، وهو يف البيهقي بإسناد :أما األثر
 .صحيح

 .اهلل فيهما فهو قياس صيد احلرم على صيد احملرم جبامع أن الصيد ممنوع حلق: وأما النظر
ظاهر كالم املؤلف أن الصيد املائي يف احلرم جائز، كالذي يف العيون اليت « وحكم صيده كصيد احملرم»: قوله

 {َصْيُد اْلَبْحِر َوطََعاُمهُ  ُأِحلَّ َلُكمْ }:رم يف غري احلرم ولعموم اآليةيف احلرم قياساً على جواز الصيد املائي على احمل
. 

 .ئي حمرَّم يف احلرمواملذهب أن الصيد املا
كل صيدها، فيدخل يف ذلك : مجع مضاف فيفيد العموم؛ أي( صيد)و  «وال ينفر صيدها»: لعموم قوله 

 .وال جزاء فيه لعدم وروده: الصيد املائي قالوا
فيحمل على صيد الرب بناًء على الغالب لندرة ( وال ينفر صيدها): والقول باجلواز أظهر لآلية وأما حديث

 .بحر يف احلرمصيد ال
 [ :ويحرم قطع شجره وحشيشه األخضرين إال اإلذخر: ]قوله

شجره النابت فيه بغري فعل اآلدمي وهو الشجر الربي وكذلك ال حيش احلشيش : حيرم قطع شجر احلرم؛ أي
 .« وال يعضد شوكها»: واخلال هو العشب األخضر ولقوله « ال يختلى خالها»: األخضر لقوله 
 .فيه من األذى ال جيوز أن يعضد والشجر أوىل من ذلك وهذا باتفاق العلماءفالشوك مع ما 

«  ال يعضد شجرها»وأما ما كان بفعل االدمي فيجوز قطعه ألنه مضاف إىل مالكه ال إىل احلرم ويف احلديث 
 .فأضافه إىل احلرم

فيجوز قطعه ألنه ميت ال قيد خيرج اليابس من الشجر والعشب وهو ما ال حياة فيه «األخضرين»:وقول املؤلف
 .واخلال الرطب ال اليابس فال بأس بقطع ما كان يابساً «وال يختلى خالها»:قالقيمة له وألن النيب 

وجيوز أن ينتفع باحلشيش يف أرضه بال قطع ألنه انتفاع بال قطع، والنهي إمنا هو عن قطعه، وكذا جيوز االنتفاع 
 .باألغصان الساقطة ألهنما حبكم امليتة

ال بأس أيضًا أن يقطع ما حيتاج إليه الناس من النباتات الطبية كالسنا وكذلك املساويك وحنوها ألن احلاجة و 
 .اإلذخر ويقاس عليه كل ما تدعو إليه احلاجةداعية إىل ذلك ولذا استثىن النيب 

 .ما يلحق احلرج برتكه، فهذا ضابط احلاجة هنا: ومرادهم باحلاجة
 .ثىن من ذلك ألهنا مثرة ال أصل هلا يف األرضتست: واعلم أن الكْمأة

 واختلف أهل العلم يف رعيه، فهل جيوز له أن يرتك غنمه أو إبله ترعى يف احلرم أم ال؟
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 :قوالن ألهل العلم
وكان ( فأرسلت األتان ترتع): أصحهما جوازه وهو املذهب، وذلك ملا ثبت يف الصحيحني عن ابن عباس قال

يأتون باهلدايا من إبل وبقر وغنم فلم يكونوا يربطون رم، وألن الناس يف عهد النيب ذلك يف مىن، ومىن من احل
 .أفواهها لئال تأكل من حرم اهلل عّز وجل، ولو كان هذا ثابتاً لنقل إلينا

 .وألن احلاجة داعية إىل ذلك
 وهل يف قطع شجر احلرم واحتشاش حشيشته اجلزاء؟

 .فيه اجلزاء: قال مجهور الفقهاء
الدوحة ـ وهي الشجرة الكبرية وكذا املتوسطة ـ بقرة، ويف الشجرة الصغرية عرفاً : عند حلنابلة والشافعية يف وجتب

شاة وإن شاء اشرتى بقيمته طعامًا فأطعم كل مسكينًا مدًا من أرز أو صام مكان كل مدٍّ يومًا كما تقدم يف 
 .جزاء الصيد، وما دون ذلك فإنه يقّوم، كاحلشيش

 ( .يف الدوحة بقرة، ويف اجلْزلة ـ وهي الشجرة الصغرية ـ شاة: )بأثر ابن عباس أنه قال: واستدلوا
ولو صح لقلنا به فإنه أثر صحايب ال يعلم « لم أقف عليه»: وهذا األثر قال األلباين رمحه اهلل يف إرواء العليل

 .له خمالف
يف سنده، ومل يعزه احلنابلة إىل  فعلى ذلك العمل به متوقف على تصحيحه، وتصحيحه متوقف على النظر 

 .كتاب من الكتب املوجودة فينظر فيه
 .جزاؤه قيمته، فيقوم مث يتصدق بقيمته وهو أرجح: وقال األحناف

 .القياس على الصيد: ودليل اجلمهور على ثبوت اجلزاء فيه
ء؛ جبامع أن  كما أن الصيد جيب فيه اجلزاء فكذلك قطع الشجر واحتشاش احلشيش جيب فيه اجلزا: قالوا

 .كليهما مما مينع يف احلرم
وذهب املالكية واختار ذلك ابن املنذر إىل أنه ال جزاء فيه وذلك ألن الضمان حيتاج إىل دليل وال دليل يدل 

 .عليه، واألصل براءة ذمة املكلف من أن يلحق به غرامة مالية
لصيد جبامع أن كليهما ممنوع يف احلرم، واألظهر ما ذهب إليه مجهور العلماء من وجوب الضمان قياسًا على ا

وملا سيأيت يف الكالم على شجر احلرم املدين من ثبوت الَسَلب فيه، فأوىل من ذلك أن يثبت يف حرم مكة 
 .اجلزاء

واعلم أن القطع الذي يرتتب عليه اجلزاء إمنا هو القطع املتلف، وأما إن قطعه مث نقله إىل موضع آخر يف احلرم 
 .ر فإنه ال يرتتب عليه اجلزاءفلم يتلف الشج
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 .وال جيوز له أن ينقله إىل خارج احلرم ألن هذا مظنة إلتالفه
واعلم أن األغصان تلحق باألصل فلو أن شجرة جذرها يف احلرم، وأغصاهنا خترج إىل احلل فإنه ال جيوز أن 

 .يقطع شيئاً من أغصاهنا ألهنا تبع ألصلها وأصلها يف احلرم
ف ملصلحة اآلدمي فال شيء فيه كما لو أتلف بعض احلشيش بوضع فراش أو نصب خيمة واألظهر أن ما أتل

 .وحنو ذلك ألن احلاجة داعية إليه
 [ :ويحرم صيد المدينة: ]قوله

 .«المدينة حرام ما بين َعْير إلى ثور»: قالصيد المدينة يحرم لما ثبت في الصحيحين أن النبي 
 .«لشجر ذو الشوك ـ وال يصاد صيدهاال يقطع ِعضاهها ـ وهو ا»: ويف مسلم

ال يختلى خالها وال ينفر »: قالأن النيب : ويف مسند أمحد وأيب داود ومتامه ألمحد، واحلديث صحيح
 .«صيدها وال تلتقط لقطتها إال لمن أشاد بها وال يقطع فيها شجرة إال أن يـُْعِلف رجل بعيره

لك حشيشه كل ذلك حمرم على التفصيل املتقدم يف الكالم على فاملدينة حيرم صيدها فال ينفر والقتل أوىل، وكذ
حرم مكة من أن ذلك إمنا هو يف األخضر الرطب ال يف اليابس امليت، وأن ذلك فيما مل يكن من فعل 

 .اآلدمي
 [ :وال جزاء: ]قوله

 .يف صيد املدينة وقطع شجره واحتشاش حشيشة
 .فاألصل براءة الذمة من الغرامة املالية ألن ثبوت التحرمي ال يستلزم ثبوت اجلزاء: قالوا

فمن آوى محدثا  فعليه »: مل يبني ذلك وتأخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز، وملا ذكر حرمها قالوالنيب 
ومل يذكر جزاًء وتأخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز، هذا هو   «لعنة اهلل والمالئكة والناس أجمعين

 .غريهم من أهل العلماملشهور عند احلنابلة و 
فله أن يأخذ ثيابه وما معه من متاع وما معه من آلة صيد وما : أن من وجده فله سلبه؛ أي:وعن اإلمام أمحد

على يديه من خامت وساعة وحنو ذلك وال يبقي عليه إال ما يسرت به عورته وهذا هو الثابت يف السنة 
 .الصحيحة

هب إلى البقيع فرأى غالما  يقطع من شجر الحرم فأخذ ذ): فقد ثبت يف مسلم أن سعد بن أيب وقاص
وهو أيضاً يف  (واهلل ال أعطيكم شيئا  نفلنيه النبي : سلبه، فأتى أهل الغالم يسألونه َسَلب غالمهم فقال

 (.«من قطع منه شيئا  فلمن وجده سلبه»: نهى عن شجر المدينة وقال: إن النبي : )أيب داود بلفظ
 .التعزير والظاهر أنه من باب
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 .فإن مل يؤخذ منه سلب  فال جزاء عليه وعليه االستغفار والتوبة
 [ :ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه: ]قوله

 .فيباح احلشيش للعلف بأن حيتشه ليعلف دوابه، خبالف حرم مكة فال جيوز فيه ذلك
 يقطع من شجره إال أن يعلف وال»: قال يف حرم املدينةأن النيب : ما تقدم يف مسند أمحد: ودليل ذلك
 .«رجل بعيره

فيجوز أن يقطع من الشجر ما يستخرج منه اخلشب آللة احلرث « وآلة الحرث ونحوه»: قال املؤلف رمحه اهلل
 .اليت حيرث هبا وحنوها

اب يا رسول اهلل، إنا أصحاب عمل وأصح: ملا حرَّم املدينة قالوا: مبا ذكره صاحب املغين أن النيب : واستدلوا
ما يوضع : وهي مقدمة الرحل ومؤخرته؛ أي( بالقائمتني: )نضح، وليس لنا أرض  سواها فرخص هلم النيب 

َسدَّ ) على الناقة مما يتكئ عليه يف مؤخرته، وما يستمسك به يف مقدمته،
َ
والوسادة (والوسادة والعارضة وامل

وما سوى « شب يوضع سقفًا للمحملخ: والعارضة»واملسد خشب يوضع يف البكرة اليت يستسقى هبا املاء 
 .ذلك فال يعضد

واحلديث ذكره صاحب املغين وعزاه إىل اإلمام أمحد ومل أجده يف املسند وهكذا قال املعلق على كتاب املغين أنه 
 .مل جيده يف املسند واالحتجاج به متوقف على النظر يف إسناده
فيه عن حرم مكة كما تقدم من أنه ال جزاء يف  لكن حاجة الناس داعية إىل ذلك، وألن حرم املدينة خمفف

 .صيده وال يف حشيشه وال شجره إال ما ورد من السلب
 [ :وحرمها ما بين َعْير إلى ثور: ]قوله
جبل خلف جبل ُأحد من جهة الشمال، فثور من جهة الشمال وعري من : جبل يف جهة امليقات، وثور: عري

حنو عشرين كيلو مرت، هذا من جهة : ي تساوي اثىن عشر مياًل؛ أيجهة اجلنوب وبينهما حنو أربعة فراسخ وه
إني »: كما يف مسلم من حديث أنسالشمال واجلنوب، وأما من جهة الشرق والغرب فاحلرتان، فقد قال 

 .والالبتان مها احلرتان«  أحرم ما بين البتيها
 .هة الشمال واجلنوب هو حرم املدينةفما بني احلرتني من جهة الشرق والغرب، وما بني جبل عري وثور من ج

 .اثنا عشر ميالً يف اثين عشر ميالً : أربعة فراسخ يف أربعة فراسخ؛ أي: فعليه حرم املدينة بريد  يف بريد؛ أي
 :مسألة

 هل جيوز أخذ سلب اجلاهل؟
 َلُه ِمْنُكْم قـَتَـ  َوَمنْ }: جزاء عليه جلهله لقوله تعاىلاجلاهل إن صاد الصيد وهو حمرم أو يف احلرم فإنه ال
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ا  .فدل على أن اجلزاء إمنا جيب على العامل باحلكم{ ... ُمتَـَعمِّد 
 :مسألة

 .«يا أبا عمري ما فعل النغري»: حديث
ظاهره جواز الصيد يف احلرم، وجياب عنه بأنه إما أن يكون منسوخاً أو أنه صيد خارج حرم املدينة فلم جيب أن 

مث حيبسه يف احلرم واحلاجة داعية إىل ذلك، وهذا يف حرم املدينة  يطلق، فيجوز أن ميسك الصيد يف احلل
 .خبالف حرم مكة فال جيوز أن حيبس فيه الصيد وهذا هو املشهور يف املذهب ويدل عليه احلديث املتقدم

 :مسألة
ليس صيد احلرم فيه الضمان مطلقاً وإن كان من صاده كافراً أو غري مكلف؛ والنظر يقتضي ذلك؛ ألن التحرمي 

 .بالنظر إىل املكلف وإمنا بالنظر إىل حرمة الصيد
خبالف الصيد على احملرم، فيجب اجلزاء فيه على املكلف وقد ذكر املوفق هذه املسألة ومل يذكر خالفاً بني أهل 

 .العلم فيها
 باب دخول مكة

وبني الصفا هذا الفصل يف سياق ما يستحب للمحرم من السنن عند دخول مكة، ويف صفة طوافه بالبيت 
 .واملروة وحلق رأسه أو تقصريه

 [ :يسن من أعالها: ]قال المؤلف رحمه اهلل
َكداء، : يسن ملن أتى مكة حاجًا أو معتمرًا أن يدخل من أعالها وهو احَلجون ـ بفتح احلاء ـ ويسمى: أي

 .ويعدل إليه إن مل يكن يف طريقه
ما ثبت يف الصحيحني : شاميني، ودليل هذه السنةويستحب له أن خيرج من أسفلها وهو ُكدًى بقرب شعب ال

 (.لما جاء إلى مكة دخل من أعالها وخرج من أسفلهاأن النبي : )عن عائشة قالت
مكة من كداء ـ وهو الحجون ـ ثم دخل النبي : )قال: ويف الصحيحني عن ابن عمر رضي اهلل عنهما

يدخل من احلجون وإن مل يكن يف طريقه وخيرج  وظاهر احلديث أنه (خرج من الثنية السفلي  ـ وهو ُكدى ـ
 .من كدى وإن مل تكن يف طريقه

 .على وجه االتفاقبل ال يستحب، وإمنا فعله النيب : وقال بعض الشافعية
فلم يكن على يف طريقه وقد عدل إليه النيب « كداء»وهذا ضعيف، فإن اآليت من املدينة ال يكون احلجون 

 .وجه االتفاق
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أن تكون على وجه االستحباب، وألنه إذا دخل من أعالها كان صل فيما يُنقل من أفعال النيب وهذا هو األ
 .مشرفاً عليها فيكون أعظم يف نفسه، ويكون خروجه من أسفلها ليخالف الطريق كالعيد

فقد بات بذي طوى ودخل مكة ضحى كما يف واستحب أكثر الفقهاء أن يكون دخوله هنارًا لفعل النيب 
 .حنيالصحي

 [ :والمسجد من باب بني شيبة: ]قوله
دخل من باب بني : أن النبي : )يسن دخول املسجد من باب بين شيبة ملا روى الطرباين عن ابن عمر: أي

 .وإسناده ضعيف لكن له شواهد يرتقي هبا إىل درجة احلسن (شيبة
ة لباب بين شيبة على غريه من وباب بين شيبة بقرب باب السالم واألظهر أنه من باب االتفاق إذ ال مزي

 .األبواب
 [ :فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد: ]قوله

اللهم زد هذا : )يستحب له عند فقهاء احلنابلة إذا دخل البيت فرآه أن يرفع يديه ويقول ما ورد وهو قوله
كريما  وتشريفا  تمره تالبيت تشريفا  وتكريما  وتعظيما  ومهابة وزد من شرفه وكرمه وعظمه ممن حجه أو اع

فال يستحب لضعف : روى هذا احلديث البيهقي يف سننه بإسناد ضعيف معضل، وعلى ذلك (وتعظيما  وبرا  
 .هذا احلديث
ولعله »: ، قال البيهقي«ليس في رفع اليدين عند رؤية البيت شيء فال أستحبه وال أكرهه»: قال الشافعي

 .ال باالستحباب لضعف احلديثفعلى ذلك ال يق «لم يعتمد عليه النقطاعه
اللهم أنت »: لكن صح عن عمر بن اخلطاب كما يف البيهقي بإسناد جيد أنه كان إذا نظر إىل البيت قال

 .«السالم ومنك السالم فحينا ربنا بالسالم
ويستحب له إذا دخل البيت أن يقدم رجله اليمىن وإذا خرج منه أن يقدم رجله اليسرى ويقول ما ورد عند 

 .ل املسجد واخلروج منهدخو 
 [ :ثم يطوف مضطبعا  : ]قوله

أن يضع وسط رداءه حتت عاتقه األمين ويرد طرفيه على عاتقه األيسر فينكشف عاتقه األمين، : صفة االضطباع
 .وهو مستحب يف طواف القدوم وطواف العمرة فقط

بالبيت  طاف النبي : )لما ثبت عند اخلمسة إال النسائي بإسناد صحيح عن يعلى بن أميه قا: ودليله
 .وفيه أنه ال يكره لبس غري األبيض يف اإلحرام وإن كان األفضل هو األبيض كما تقدم (مضطبعا  ببرد أخضر
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واالضطباع مستحب يف الطواف خاصة فال يشرع يف بقية املناسك كالسعي بني الصفا واملروة وغريه ألن هذه 
دم واملعتمر وقياس غريه عليه ال يصح، ومل ينقل لنا أن النيب الصفة غري معتادة، وقد وردت يف الطواف للقا

ما مسعنا أن النيب : أي« ما مسعنا»: اضطبع يف طوافه بني الصفا واملروة، وملا ُسئل اإلمام أمحد عن ذلك قال
فعل ذلك يف سعيه بني الصفا واملروة، واألصل يف العبادات التوقيف. 

ه إىل هيئته الطبيعية، وثبت يف سنن أيب داود بإسناد صحيح عن عمر أنه فعلى ذلك إذا طاف سبعاً أعاد رداء
ثبت ـ اإلسالم ونفى الكفر وأهله مع : فيم الرمالن اليوم والكشف عن المناكب وقد أطَّأ اهلل ـ أي: )قال

 (.ذلك ال ندع شيئا  كنا نفعله على عهد النبي 
ر قوة املسلمني أمام الكفار وكان ذلك يف عمرة ودل هذا األثر على أن مشروعية االضطباع كانت إلظها

القضية يف السنة السابعة للهجرة، وقد مسيت بعمرة القضية ألهنا كانت قضاًء لعمرة احلديبية اليت أحصر فيها 
وكانت يثرب معروفة باحلمى « يأتيكم محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب»: فقال الكفارالنيب 

فار جلد املسلمني وقوهتم فأمرهم بالرمل يف األشواط الثالثة وبالكشف عن املناكب أن يظهر للكفأراد النيب 
 .يف الطواف كله

ألنه قد يستحب الفعل لمصلحة : وذلك مع ذلك ال ندع شيئا  كنا نفعله مع رسول اهلل: )قال عمر
من الضعف وبما  ويبقى استحبابه مع عدمها لفائدة أخرى والفائدة هنا تذكير المسلمين بما كانوا عليه

 .من اهلل عليهم به من القوة
 [ :يبتدئ المعتمر بالطواف للعمرة والقارن والمفرد للقدوم: ]قوله

واملستحب ملن قدم مكة حاجًا أو معتمرًا أن يكون أول ما يبدأ به الطواف ال يقدم عليه حتية مسجد وال 
 .غريها

حين قدم البيت أن توضأ ثم طاف النبي  أول شيء بدأ به: )فقد ثبت يف الصحيحني عن عائشة قالت
 (.بالبيت

 .فإن كان معتمراً بدأ بطواف العمرة وإن كان قارناً أو مفرداً بدأ بطواف القدوم
 [ :فيحاذي الحجر األسود بكله: ]قوله

 .يقف حماذياً للحجر األسود بكل بدنه وذلك ليستوعب بدنه البيت كله بالطواف
صرًا لضلعي البيت الذي أمين احلجر والذي أيسره فإن حاذاه ببعض بدنه فيقف مقابل احلجر حىت يكون مب

وكان بعضه اآلخر خارجًا عن حماذاة احلجر مل جيزئ يف املشهور يف املذهب كما جيب استقبال القبلة بكل 
 .بدنه
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تعلق بالبدن والوجه الثاين يف املذهب واختاره شيخ اإلسالم وتلميذه ابن القيم أنه جيزئ وهو أظهر ألنه حكم ي
 .فأجزأ من بعضه كاحلد ويف اشرتاط أن حياذيه بكل بدنه حرج، واهلل أعلم

 [ :ويستلمه: ]قوله
 .إذا حاذى احلجر فإنه يستلمه واستالم احلجر مسحه باليد

 .«يستلم من البيت إال الركنين اليمانيينلم أر النبي »: ويف الصحيحني عن ابن عمر قال
ر األسود ومشروعية استالم الركن اليماين، ومها الركنان اليمانيان ومسيا بذلك ألهنما ففيه مشروعية استالم احلج

 .يف جهة اليمن
 [ :ويقبله: ]قوله

إني ألعلم أنك حجر ال تنفع وال تضر ولوال أني رأيت : )أن عمر قبَّل احلجر وقال: ملا ثبت يف الصحيحني
 (.يقبلك ما قبلتكالنبي 

 [ :فإن شق قبَّل يده]
ما : أن ابن عمر كان يستلم الحجر بيده ثم يقبلها ويقول)قّبل يده بعد االستالم؛ ملا ثبت يف مسلم  :أي

 .، ورواه البيهقي عن مجاعة من الصحابة (يفعلهتركته منذ رأيت النبي 
 [ :فإن شق اللمس أشار إليه: ]قوله

طاف على بعير فكان  أن النبي » :فإن شق أن يستلمه بيده أشار إليه، ملا ثبت يف البخاري عن ابن عباس
 .«كلما مرَّ على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبَّر

مل يقبله يف احلديث وال يستحب تقبيل هذا الشيء الذي أشار به من يد أو عصا ألنه مل ميس احلجر والنيب 
 .املتقدم

 .ويستحب له أن يستلمه بشيء إن سهل ويقبله
طاف بالبيت على بعير فكان يستلم الحجر أن النبي : )بن عباسفقد ثبت يف الصحيحني من حديث ا

 (.«وهو العصا المعكوف»بِمْحجن 
 .«ويقبل المحجن»: وحنوه يف مسلم من حديث أيب الطفيل وفيه

كان بك رأيت النبي : أنه رضي اهلل عنه قبَّله ثم التزمه وقال): أنه كان يلتزمه ففي مسلم: وثبت عن عمر
 (.«ا  معتني: أي»حفيا  

 (.أنه كان يقبل الحجر ويسجد عليه): وإن سجد عليه فحسن فقد صح عن ابن عباس كما يف البيهقي
 [ :ما ورد: ويقول: ]قوله
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 .«اهلل أكبر»يقول : أي «ان يشير إلى الحجر بشيء ويكبَّرأنه ك»: فيكرب حلديث ابن عباس
أصل له ولو كان ثابتًا لنقل، بل كان يشري إليه كان يستقبله ببدنه فاالستقبال بالبدن ال وليس فيه أن النيب 

 .وهو ماشي، ويستحب له أن يستقبله بوجهه وهو املذهب واختاره شيخ اإلسالم وهو ظاهر األدلة
بسم : أن ابن عمر كان إذا استلم الحجر قال: )ووردت التسمية عن ابن عمر، ففي البيهقي بإسناد جيد

 .لتسمية تكون يف أول طوافه مث يكتفي بعد ذلك بالتكبريوالذي يظهر يل أن ا (اهلل واهلل أكبر
 اللهم إيمانا  بك وتصديقا  بكتابك ووفاء  بعهدك واتباعا  لسنة نبيك: )ويستحب له أن يقول: قالوا

 .رواه البيهقي من حديث عبد اهلل بن السائب واحلديث إسناده ضعيف فال حيتج به (محمد  
 االستالم فال يستحب تقبيله كاحلجر األسود ومل يرد التكبري عند اإلشارة والركن اليماين ال يستحب فيه إال

 .إليه
َيا َحَسَنة  َوِفي اآلِخَرِة َحَسَنة  }: ويستحب له بني الركنني أن يقول نـْ وقد   {َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ  رَبَـَّنا آتَِنا ِفي الدُّ
َيا َحَسَنة  َوِفي }»: الركننيكان يقول بني أن النيب : ثبت يف أيب داود بإسناد صحيح نـْ رَبَـَّنا آتَِنا ِفي الدُّ

 .« {َسَنة  َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ اآلِخَرِة حَ 
 .ويشتغل يف الطواف مبا أحب من ذكر ودعاء وقراءة للقرآن

 .لكل شوط نوع معني من الدعاءومل يثبت عن النيب 
 [ :ويجعل البيت عن يساره: ]قوله

 .وال يصح الطواف إال كذلك «لتأخذوا عني مناسككم»: وقولهوهذا بإمجاع العلماء ولفعل النيب 
 [ :ويطوف سبعا  : ]قوله

 .« لتأخذوا عني مناسككم»: وقولهال جيزئه أن يطوف مخساً وال ستاً، لفعل النيب 
 

 [ :يرمل األفقي في هذا الطواف ثالثا  ثم يمشي أربعا  : ]قوله
 .غري املكي فيستحب له الرمل يف الطوافوهو : األفقي
هو إسراع املشي مع تقارب يف اخلطا بال وثب، فال يستحب له الوثب، فالوثب ال أصل له، بل الَرَمل : والرمل

مشي سريع مع تقارب يف اخلطا كما عرَّفه هبذا املوفق وابن مفلح والنووي وغريهم من أهل العلم وهو املعروف 
 .يف لغة العرب

 .إمنا شرعه للقادمني إليها فال يلحق هبم غريهمكة ال يستحب هلم الرمل؛ وذلك ألن النيب وأهل م
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وهو مستحب يف طواف العمرة وطواف القدوم فال يستحب يف طواف اإلفاضة وال يف غريه مما يطوفه احلاج، 
في السبع الذي لم يرُمل ) فقد ثبت يف سنن أيب داود وابن ماجه بإسناد صحيح عن ابن عباس أن النيب 

 .يف طواف اإلفاضة : أي (أفاض فيه
من الحجر  رَمل النبي : )والَرَمل مستحب يف األشواط الثالثة فقط، ملا ثبت يف مسلم عن ابن عباس قال

 (.إلى الحجر ثم مشى أربعا  
 أمر أصحابه أن يرملواأن النبي : )فما اجلواب عما ثبت يف الصحيحني من حديث ابن عباس: فإن قيل
 .؟(واط الثالثة ويمشوا بين الركنينفي األش
أن حديث ابن عباس هذا يف عمرة القضية، وأما احلديث الذي قبله فهو يف حجة الوداع، وهو آخر : فاجلواب

 .األمرين عنه 
يف  فإن فاته الرمل يف الشوط األول فعله يف الثاين والثالث، وإن فاته يف األول والثاين فعله يف الثالث، وإن فاته

 .الثالثة مل يفعله يف األشواط الباقية ألهنا سنة فات حملها
 [ :يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة: ]قوله

ما ثبت يف سنن : من األشواط السبعة ـ أن يستلم احلجر والركن اليماين ودليل ذلك: يستحب يف كل مرة ـ أي
الحجر األسود والركن اليماني في كل يستلم كان النبي : )النسائي بإسناد صحيح عن ابن عمر قال

 .لكن ال يستلمه عند فراغه من الشوط السابع ألن الطواف ينتهي بذلك (طوافه
 :مسألة

 .املرأة ال يشرع هلا الرمل يف الطواف وال بني امليلني األخضرين يف السعي ألنه ينايف كمال سرتها
  :مسألة

 ك رجل قوي ال تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف إنيا عمر إن»: قال لعمرأن النيب : ورد يف املسند
وفيه جهالة لكن املعىن يدل على ذلك ملا فيه ذلك من  «فاستلمه وإال استقبله فهلل وكبروجدت خلوة 
 .أذى الضعيف

 [ :لم يصح... ومن ترك شيئا  من الطواف: ]قوله
 .نكرة يف سياق الشرط فتفيد العموم« شيئاً »: قوله

الطواف ولو كان يسرياً، كأن ينصرف من الطواف قبل خطوات يسرية من وصوله إىل احلجر فإن ترك شيئاً من 
وَُّفوا َوْلَيطَّ }: بيان لقوله تعاىلقد طاف بالبيت سبعًا وفعله األسود فإن طوافه ال جيزئه؛ وذلك ألن النيب 

 . {بِاْلبَـْيِت اْلَعِتيقِ 
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 [ :أو لم ينوه: ]قوله
وألن الطواف  «بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى إمنا األعمال»: طوافه حلديث فمن طاف بال نية فال جيزئه

 .بالبيت صالة فكما أن الصالة تشرتط فيها النية فكذلك الطواف هذا هو مذهب احلنابلة
 .وطواف التطوع يشرتط فيه النية اتفاقاً ألنه عبادة والعبادات تشرتط فيها النية

ط النية لطواف احلج والعمرة سواء كان طواف إفاضة أو طواف قدوم أو وإمنا اختلف أهل العلم يف اشرتا
 هل يشرتط تعني الطواف أم تكفي نية الدخول يف النسك؟: طواف عمرة أو طواف وداع؛ أي

 .«إنما األعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»: يشرتط تعني الطواف يف النية حلديث: فقال احلنابلة
ط تعني الطواف، لكن يشرتط أال ينوي غري نسكه، فإن نوى غري النسك مل جيزئه بأن ال يشرت : وقال اجلمهور

 .يصرفه لغري الطواف كطلب غرمي أو هرب من ظامل
واستدلوا بقياس أركان احلج على أركان الصالة فكما أن الصالة تكفي نية الدخول فيها عن نية الركوع 

كل ركن من أركاهنا، فكذلك احلج يكتفي بنية الدخول يف والسجود والقيام والقعود فال يشرتط أن ينوي ل
 .النسك عن نية الطواف والسعي والوقوف بعرفة وهذا القول هو الراجح 

بأن : واحلنابلة ال يشرتطون النية يف الوقوف بعرفة خبالف سائر األركان، وفرقوا بني الوقوف بعرفة وبني الطواف
هذا تفريق غري مؤثر ألن الوقوف بعرفة وإن كان جمرد مكث فهو الوقوف بعرفة جمرد مكث، والطواف فعل، و 

عبادة والعبادة ال تصح إال بنية وإن كانت جمرد مكث ولكن نية الدخول يف النسك تكفي ولذا فالراجح ما 
 .تقدم وأن النية ليست شرطاً يف سائر األركان ومنها الوقوف

 [ :أو نسكه: ]قوله
حج أم عمرة فقد نوى نسكاً مطلقاً فال جيزئه هذا الطواف ألن العمل ال طاف قبل أن يعني النسك أهو : أي

 .« وإنما لكل امرئ ما نوى»: يصح إال بنية تعني العبادة حلديث
والتنكيس يف الطواف ال يصح إمجاعًا فالواجب أن جيعل البيت عن يساره فلو جعله عن « أو نكَّسه»ويصح 

 .« لتأخذوا عني مناسككم»: قالاعالً البيت عن يساره و طاف جميينه مل يصح إمجاعاً ألن النيب 
 [ :أو طاف على الَشاَذروان: ]قوله

 .هو جدار قصري حييط بالبيت، وكان قبل مسطحاً ميكن أن يطوف عليه الناس: الشاذروان
 فلو طاف على الشاذروان فهل جيزئه ذلك أم ال؟

 .؛ وهو املذهب«ال جيزئه»: قال املؤلف
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جيزئه وذلك ألن الشاذروان ليس من البيت بل هو عماد له فلو طاف على الشاذروان فإنه : موقال شيخ اإلسال
 .يصدق عليه أنه طاف على البيت

ألن الشارع استحب استالم الركنني اليمانيني؛ ألهنما أركان البيت : وما ذكره شيخ اإلسالم أظهر ، وذلك
من البيت، فاحِلْجر من البيت وكانت قد قصرت النفقة وأطرافه ومل يستحب استالم الركنني الشاميني ألهنما 

 .اخلالصة من اإلمث على قريش فلم يدخلوا هذه اجلهة يف الكعبة وإال فإن حجر إمساعيل من البيت
 (.«هو من البيت»: عن الِحْجر؟ فقالسألت رسول اهلل : )فقد ثبت يف مسلم أن عائشة

كما تقدم ـ النفقة اخلالصة من اإلمث على قريش فبنوه على هذه وهو يف اجلهة الشامية من البيت، وقد قصرت ـ  
لوال حْدثان قومك بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على »: لعائشة ـ كما يف الصحيحني ـالصفة، وقال النيب 

 .«قواعد إبراهيم
 [ :أو جدار الِحْجر: ]قوله

 .اتفاقاً، ولذا ال يشرع أن يستلم أركانهألن جداره من البيت فال يصح الطواف على جدار احلجر أو يف احلجر 
 [ :أو عريانا  : ]قوله

وقد ثبت يف مسلم  {ْنَد ُكلِّ َمْسِجدٍ يَابَِني آَدَم ُخُذوا زِيَنَتُكْم عِ }:  الطواف سرت العورة قال تعاىلفيشرتط يف
فرجها فنزل قوله عله على من يعريين ثوبًا جت: عن ابن عباس أن املرأة كانت تطوف بالبيت وهي عريانة وتقول

بعث مؤذنا  يؤذن ): أن النيب : ، وثبت يف الصحيحني {يَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجدٍ يَابَِني آَدَم ُخُذوا زِ }: تعاىل
فمن ( أال يحج بعد العام مشرك وال يطوف بالبيت عريان: في حجة أبي بكر بالناس قبل حجة الوداع

 .عن ذلكنيب طاف عرياناً فإن طوافه غري صحيح لنهي ال
 .والعورة يف الطواف عند الفقهاء كعورة الصالة وهو ظاهر األدلة

 
 [ :أو نجسا  : ]قوله

 .هذه مسألة اختلف فيها العلماء وهي اشرتاط الطهارة يف الطواف
 هل تشرتط الطهارة من األحداث واألجناس يف الطواف أم ال؟

 .جنباً أو غري متوضئ أو عليه جناسة مل جيزئه ذلكفلو طاف ر إىل أن الطهارة شرط يف الطواف،فذهب اجلمهو 
حين قدم البيت أن توضأ أول شيء بدأ به النبي : )مبا ثبت يف الصحيحني عن عائشة قالت: واستدلوا

 .« لتأخذوا عني مناسككم»: وقد قال النبي : قالوا( ثم طاف بالبيت
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الطواف بالبيت صالة فأقلوا من »: رفوعاً عن ابن عباس م:رواه النسائي والرتمذي وغريمها مبا:واستدلوا
 .«الكالم

 .فهو صالة فيشرتط فيه ما يشرتط يف الصالة من الطهارة من األحداث واألجناس: قالوا
أن : واختار شيخ اإلسالم، وهو قول يف مذهب اإلمام أمحد وهو مذهب أيب حنيفة ومذهب طائفة من السلف

 .الطهارة تستحب يف الطواف وليست بشرط
 .باألصل فإن األصل عدم اشرتاط الطهارة: تدلواواس

 :عن أدلة الجمهور اوأجابو 
، فهو فعل والفعل اجملرد  (حين قدم البيت أن توضأ ثم طاف بالبيتشيء بدأ به النبي أول )أما حديث 

 .ال يدل على الوجوب
يوجبون االضطباع وال فإن الوضوء خارج عن املناسك، واجلمهور ال  «لتأخذوا عني مناسككم»: وأما قوله 

 .يف طوافه ومها أوىل باإلجياب من الوضوء اخلارج عن املناسكالرمل وقد فعلهما النيب 
مرفوعًا بل هو موقوف على ابن عباس، قال شيخ وأما حديث ابن عباس، فإنه ال يصح عن النيب : قالوا

 .وحنوه عن ابن عمر يف النسائي« أهل العلم ال يرفعونه»: اإلسالم
 .إنه قول صحايب اشتهر وال يعلم له خمالف فيكون إمجاعاً : قيل فإن

الطواف »: فاجلواب عن ذلك هو ما ذكره شيخ اإلسالم وتلميذه ابن القيم ـ من أن قول الصحايب هنا ـ
ال يقتضي اشرتاط ما ذكرمتوه ألن استقبال القبلة ليس بشرط يف الطواف، واحلركة الكثرية  «بالبيت صالة

 .الة ال تبطل الطواف اتفاقاً، وجلواز األكل والشرب فيه وهذا كله خبالف الصالةاملبطلة للص
فيتعني أن يكون مراد ابن عباس أنه يف حكم الصالة يف اإلقبال على اهلل فال ينبغي فيه العبث، وهذا نظري قول 

 .«هو في صالة»: يف من ينتظر الصالة قالالنيب 
فكما أن املصلي يستقبل الكعبة فالطائف يطوف على الكعبة وهذا  وألن الطواف يشرتك مع الصالة بالبيت

 .هو اجلامع بني الطواف والصالة، والفوارق بينهما كثرية، وحيث كان كذلك فال يصح القياس
 .ما اختاره شيخ اإلسالم من أن الطهارة من األحداث واألجناس ليست شرطاً يف الطواف: فالراجح

 :مسألة
 م ال؟طواف احلائض هل يصح أ

 .ذهب مجهور أهل العلم إىل أن طوافها ال يصح
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افعلي »: لعائشة ملا حاضت بَسِرف وكانت قد أهلت بعمرة فأمرها أن هتل باحلج وقال هلابقوله : واستدلوا
فنهي النيب : قالوا« حتى تغتسلي»: ويف رواية ملسلم« ما يفعل الحاج غير أال تطوفي بالبيت حتى تطهري

يقتضي فساده احلائض عن الطواف. 
 .وذهب األحناف وهو رواية عن اإلمام أمحد إىل أن طواف احلائض صحيح مع اإلمث وعليها إن فعلت الدم

وإمنا هنيت عن الطواف ألن الكعبة من املسجد، واحلائض تنهى عن دخول املساجد واملكث فيها فنهى : قالوا
جد فالنهي عن أمر خارج، فتكون آمثة ملكثها احلائض عن الطواف ليس للطواف وإمنا للمكث يف املسالنيب 

 .يف املسجد ويصح الطواف منها
 .واختار شيخ اإلسالم وتلميذه ابن القيم أن طواف احلائض ال يصح إال لضرورة

وذلك ألن الواجبات تسقط بالعجز عنها كما يسقط عن العريان شرط سرت العورة يف الصالة إذا مل جيد ما 
 .حلائض إن اضطرت طافت وهي حائض للضرورةيسرت به عورته، فكذلك ا

وال خالف بني أهل العلم أن طواف اإلفاضة ليس له وقت حمدد ينتهي فيه فلو طاف اإلفاضة بعد شهر ذي 
 .احلجة فإنه جيزئ اتفاقاً 

 :وإمنا اختلف أهل العلم يف وجوب الدم يف تأخريه
 .الدم على من أخره حىت خرج شهر ذي احلجة: فأوجب املالكية

 .وأوجب األحناف الدم على من أخره عن أيام التشريق
 .وأما احلنابلة والشافعية فلم يوجبوا يف تأخريه الدم مطلقاً وهو الراجح 

وعلى مذهب اجلمهور إن اضطرت فإهنا ال تطوف بالبيت وهي حائض بل ترجع مث تطوف بعد ذلك ولو كان 
 .ذلك بعد سنة أو سنتني أو أكثر

 .الم من صحة طوافها إذا اضطرت إليه هو الراجح ملا تقدموما اختاره شيخ اإلس
أنها نفست في ذي الحليفة : )ويدل عليه أيضًا ما ثبت يف صحيح مسلم من حديث أمساء بنت عميس

عما هنى عنه عائشة من الطواف بالبيت؛ ألن يف ذلك مشقًة ومل ينهها النيب ( فأمرها أن تحرم وتغتسل
الغالب يطول وهي قد نفست قبل خروج ذي القعدة بأربعة أيام، فيكون قد بقي  ظاهرة عليها فإن النفاس يف

أمساء مبا أمر به ليوم النحر أربعة عشر يوماً، والنفساء ال تطهر غالبًا يف مثل هذه املدة، فلم يأمر النيب 
ت وهي عائشة أال تطوف بالبيت حىت تطهر ملشقة ذلك عليها فدل على أن احلائض كذلك إذا اضطرت طاف

 .حائض
 [ :ثم يصلي ركعتين: ]قوله
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ومها ركعتا الطواف فيستحب له إذا انتهى من طوافه أن يصلي ركعتني ملا ثبت يف مسلم من حديث جابر أن 
َراِهيَم ُمَصّلى   َواتَِّخُذوا ِمنْ }: طاف نفذ إىل مقام إبراهيم فقرأملا النيب  فجعل املقام بينه وبني {  َمَقاِم ِإبـْ

 مث رجع إىل الركن فاستلمه {*أَيُـَّها اْلَكاِفُروَن ُقْل يَا}،و {*ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد }ن يقرأ يف الركعتني بـ لبيت، وكاا
 .، والواو ال تفيد الرتتيب( {*ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد }و{ *ْل يَاأَيُـَّها اْلَكاِفُروَن قُ }بـ : )ويف رواية النسائي

  الركعتني؟واختلف أهل العلم يف حكم هاتني
 .اجملرد، وفعله اجملرد ال يفيد وجوباً فذهب مجهور العلماء إىل أهنما سنة لفعل النيب 

 .وذهب األحناف إىل الوجوب وأن من تركهما فعليه دم
َراِهيَم ُمَصّلى   َواتَِّخُذوا ِمنْ }: بقوله تعاىل: واستدلوا واألمر يقتضي الوجوب، وهذا القول رواية عن { َمَقاِم ِإبـْ

 .اإلمام أمحد استظهرها صاحب الفروع
 .والصحيح ما ذهب إليه مجهور أهل العلم

أما استدالل األحناف باآلية ففيه نظر، إلمجاع العلماء على أنه ال جيب أن يصلي هاتني الركعتني خلف املقام 
يصليهما يف أي فال جيب عليه أن يتخذ مقام إبراهيم مصلى، حكى هذا اإلمجاع ابن املنذر وغريه، وأن له أن 

فدل ( أن عمر طاف بالبيت فركب فصلى ركعتين بذي طوى: )موضع شاء، وقد ثبت يف البخاري معلقاً 
هذا األثر على أنه جيزئه أن يصلي ركعيت الطواف يف أي موضع شاء، فتعني أن يكون األمر لالستحباب يف 

 .هذه اآلية الكرمية
 { *ْل يَاأَيُـَّها اْلَكاِفُرونَ قُ }ب له أن يقرأ فيهما بـ فه، ويستحيسن له أن يصلي ركعتني بعد طوا: إذن
  .{*ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد }وبـ 

 .فإن كرر الطواف بأن طاف سبعاً مث سبعاً فله أن يصلي سنة الطواف لكل سبع بعد أن يفرغ من طوافه كله
ركعتني والطواف لفعل عمر رضي روى ذلك البيهقي عن عائشة رضي اهلل عنها وألنه ال تشرتط املواالة بني ال

 .اهلل عنه املتقدم فإنه قد صلى بذي طوى
 .واملستحب له أن يُتبع كل سبع بركعتني

 وهل جتزئ املكتوبة عن ركعيت الطواف بأن يطوف سبعاً مث يصلي املكتوبة؟
يستحبون ركعيت جيزئه ذلك كما أن الفريضة جتزئ عن ركعيت اإلحرام ـ وقد تقدم ـ أن احلنابلة : قال احلنابلة

اإلحرام فإذا أحرم فيستحب له أن يصلي ركعتني وإذا صلى الفريضة أجزأت عن ركعيت اإلحرام وكال الصالتني 
سنة شرعت للنسك، فركعتا الطواف وركعتا اإلحرام شرعتا للنسك فتجزئ املكتوبة عن ركعيت الطواف كما 

 .جتزئ املكتوبة عن ركعيت اإلحرام
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و رواية عن اإلمام أمحد اختارها طائفة من أصحابه إىل أن املكتوبة ال جتزئ عن ركعيت وذهب مجهور العلماء وه
الطواف وذلك ألن سنة الطواف مقصودة لذاهتا فلم جتزئ عنها املكتوبة كركعيت الفجر ال جيزئ عنها قضاء 

 .صالة سابقة
أو نافلة مقيدة أو مطلقة أجزأت أما سنة اإلحرام على القول هبا، فهي غري مقصودة لذاهتا، فإذا صلى فريضة 

 .عنها وهذا القول هو الراجح 
 [ :خلف المقام: ]قوله

أن عمر : )استحبابًا ولو صالها يف موضع آخر أجزأه إمجاعاً، وقد تقدم ما رواه البخاري معلقًا يف صحيحه
 ( .طاف بالبيت ثم ركب فصلى ركعتين بذي طوى

 :وهنا مسألتان يف الطواف
 :المسألة األولى

لتأخذوا عني »: طاف مواليًا وقالأن املواالة شرط يف الطواف عند عامة أهل العلم وذلك ألن النيب 
 .« مناسككم

 .فإذا حضرت الصالة املكتوبة فإنه يصلي مث يتم طوافه، هذا مذهب مجهور أهل العلم: قالوا
 .وأحلق احلنابلة والشافعية باملكتوبة صالة اجلنازة، خالفاً للمالكية

يطوف من : إىل أنه إذا قطعه لفريضة أو صالة جنازة فعليه أن يستأنف الطواف؛ أي: ب احلسن البصريوذه
 .جديد

وتقاس ( أنه صلى الفريضة ثم أتم طوافه)والراجح ما ذهب إليه اجلمهور ملا روى البخاري معلقاً عن ابن عمر 
 .عليه صالة اجلنازة ألهنا تفوت

 ف من احَلَجر أم من املوضع الذي وقف عنده؟فإذا قطع طوافه فهل يبتدئ بالطوا
 :قوالن ألهل العلم

 .املشهور عند احلنابلة أنه يبدأ من احَلَجر
والقول الثاين أنه يبدأ من املوضع الذي وقف عنده، وهو أحد الوجهني يف مذهب الشافعي وهو القول الراجح 

مية واإلفتاء، وحكم السعي كالطواف فتجب ألن الطواف عبادة واحدة وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العل
 .فيه املوالة فال يقطعه إال لصالة مكتوبة أو جنازة

 :المسألة الثانية
 .أن طواف احملمول والراكب لعذر كمرض وحنوه صحيح بال خالف بني العلماء
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طوفي من »: أني أشتكي فقالذكرت للنبي : )ما ثبت يف الصحيحني عن أم سلمة قالت: ودليل ذلك
 (.«وراء الناس وأنت راكبة

 :هي روايات عن اإلمام أمحد: أما طواف غري املعذور راكباً أو حمموالً فاختلف فيه أهل العلم على ثالثة أقوال
ألن الطواف بالبيت صالة فكما أن الصالة ال تصح من الراكب : أن الطواف راكباً ال جيزئه قالوا: القول األول

يصح من الراكب غري املعذور وهو املذهب ومثله عندهم السعي بني الصفاء  غري املعذور فكذلك الطواف ال
 .واملروة

جيزئه وعليه دم ألن الطواف ماشيًا واجب فيجب يف تركه : قالوا: وهو مذهب املالكية واألحناف: القول الثاين
 .الدم

ملنذر وهذا القول هو الراجح ألن أنه جيزئه وال دم عليه وهو اختيار ابن ا: وهي مذهب الشافعية: الرواية الثالثة
وثبت يف مسلم عن (طاف وهو راكب على بعير له: )باسكما ثبت يف الصحيحني من حديث ابن عالنيب 

هذا محمد هذا محمد حتى : كثر عليه الناس يقولونإن رسول اهلل ): ابن عباس رضي اهلل عنهما قال
بي صّلى اهلل عليه وسّلم يضرب الناس بين يديه لرؤيته ـ ولم يكن الن: خرجت العواتق من البيوت ـ أي

فاملشي والسعي أفضل لكن إن ركب لغري عذر فإنه جيزئه ذلك  (ركب والمشي والسعي أفضل فلما كثر عليه
 .، واهلل أعلملفعل النيب 

 
 فصل

 [ :ثم يستلم الَحَجر: ]قوله
ثم رجع إلى : )جابر يف مسلم وفيه إذا صلى ركعيت الطواف فيستحب له أن يرجع إىل الركن فيستلمه حلديث

 (.الركن فاستلمه
 [ :ويخرج إلى الصفا من بابه: ]قوله

وهو باب الصفا خيرج منه ألنه أقرب األبواب إىل الصفا فليس هذا ألفضليته على غريه وإمنا لكونه أقرب 
 .األبواب إىل الصفا

 .واملروة والصفا واملروة خارج املسجد ولذا جاز للحائض أن تسعى بني الصفا
 [ :فيرقاه حتى يرى البيت ويكبر ثالثا  ويقول ما ورد: ]قوله

يرقى الصفا وهو جبل صغري حىت يرى البيت، فيستقبل القبلة ويرفع يديه كما يف البيهقي ويكرب ثالثاً ويقول ما 
، الصفامن باب ثم خرج النبي : )، فقد ثبت يف صحيح مسلم من حديث جابر قالورد عن النيب 
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، فرقي الصفا حتى «أبدأُ بما بدأ اهلل به{ ... ِمْن َشَعاِئِر اللَّهِ  ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوةَ }»: ا دنا من الصفا قرأفلم
وفيه  «ثالثا  وكبره »: ال إله إال اهلل ـ وكبَّره ـ وفي النسائي: قال: رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد اهلل ـ أي

وهو »: يـ ويف النسائ إال اهلل وحده ال شريك له، له الملك وله الحمدال إله »: ـ ثم قال « وحمد اهلل»
ثم دعا بين »ـ ال إله إال اهلل وحده أنجز وعده، ونصر عبده وهزم األحزاب وحده  « على كل شيء قدير

ال إله »: ، وفيه أنه يقول بعد أن يرقى الصفا ويرى البيت ويستقبل القبلة( «ذلك، فعل هذا ثالث مرات
هلل، اهلل أكبر، اهلل أكبر، اهلل أكبر، ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد وهو على  إال ا

مث يدعو مبا شاء مث « كل شيء قدير، ال إله إال اهلل وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحده
 .يعيد الذكر مرة ثانية مث يدعو ثانية مبا أحب مث يعيده ثالثة

ثم ينزل ماشيا  إلى العلم األول ثم يسعى سعيا  شديدا  إلى اآلخر ثم يمشي ويرقى المروة ويقول : ]قوله
 [ :ما قاله على الصفا

بعد أن يرقى الصفا ينزل ماشيًا حىت يأيت العلم األول وهو العلم األخضر الذي هو عالمة ابتداء بطن الوادي 
و عالمة انتهاء بطن الوادي فإذا انتهى من ذلك مشى حىت فيسعى سعيًا شديداً حىت يصل إىل العلم الثاين وه

ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه »: يأيت املروة ويقول ما قاله على الصفا، ويف حديث جابر قال
لمروة  عن بطن الوادي ـ مشى حتى أتى المروة ففعل على ا: في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا ـ أي

 .« كما فعل على الصفا
وظاهره أن يفعل على املروة كما فعل على الصفا ويقول على املروة كما قال على الصفا وعلى ذلك فريقى املروة 

ال »: قالأن النيب : ويف النسائي بإسناد صحيح. حىت يرى البيت ويستقبل القبلة ويقول ما قال على الصفا
امليلني، وعن ابن مسعود يف البيهقي بإسناد جيد  واملراد هنا بالوادي بطنه وهو ما بني «يقطع الوادي إال شدا  

 .« م فإنك أنت األعز األكرماللهم اغفر وارح»: أنه كان يقول بني العلمني
كان يسعى حتى يدور به إزاره من شدة أن النبي )ويف املسند وصحيح ابن خزمية واحلديث حسن لغريه 

 .( لسعيا
ال يستحب هلا أن تسعى بني امليلني وال أن ترمل يف األشواط  واعلم أن أهل العلم قد أمجعوا على أن املرأة

ليس على النساء سعي في البيت ـ : )الثالثة األوىل يف الطواف ويف البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر قال
 .( ـ وال بين الصفا والمروةوهو الرمل 
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الصعود عليهما فالواجب أن يضع  واعلم أن السعي اجملزئ هو أن يستوعب ما بني اجلبلني بالسعي وال يشرتط
عقبه على طرف الصفا مث ميشي حىت يصل إىل طرف املروة مث يعود إىل الصفا سبعة أشواط وهذا باتفاق 

 .العلماء ولو ترك ذراعاً أو حنوه مل يصح ألنه مل يستوعب ما بينهما بالطواف
 [ :يفعل ذلك سبعا  ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا : ]قوله

كذلك يف رجوعه من املروة إىل الصفا ميشي يف موضع مشيه ويسعى يف موضع سعيه فيسعى بني امليلني وميشي 
 .فيما سوى ذلك

 [ :ذهابه سعية ورجوعه سعية: ]قوله
أن : فما بني الصفا واملروة سعية، وما بني املروة والصفا سعية أخرى، ففي الصحيحني من حديث ابن عمر

 (.طاف بين الصفا والمروة سبعا  : )نيب ال
 .ذهابه من الصفا إىل املروة شوط، وإيابه من املروة إىل الصفا شوط، وهذا باتفاق العلماء: فإذن
 [ :فإن بدأ بالمروة سقط الشوط األول: ]قوله

فا إىل املروة وجيب فلو أنه بدأ من املروة إىل الصفا فال يعتد هبذا الشوط ويعتد بالشوط الثاين الذي هو من الص
: وقولهعليه أن يزيد شوطًا لعدم إجزاء األول عنه وذلك ألن الواجب عليه أن يبدأ من الصفا لفعل النيب 

 .«ابدؤوا بما بدأ اهلل به»: وفعله بيان جململ القرآن، ويف النسائي«  لتأخذوا عني مناسككم»
 .وال يشرع السعي بينها يف غري حج أو عمرة

 
 

 [ :فيه الطهارة والستارة والمواالة وتسن: ]قوله
فالطهارة من األحداث واألجناس ـ يف السعي بني الصفا واملروة ـ سنة باالتفاق فلو أنه طاف بني الصفا واملروة 

 .جنباً أو حمدثاً حدثاً أصغر أو طافت املرأة حائضاً أو طاف وعلى ثوبه جناسة فإن سعيه جمزئ باالتفاق
 .لعورة ال تشرتط وهذا باتفاق أهل العلمكذلك الستارة وهي سرت ا

فاملواالة سنة بني الطواف بالبيت والسعي بني الصفا واملروة فلو طاف يف البيت يف أول النهار « واملواالة»: قال
وسعى يف آخره أجزأه اتفاقًا ألنه قد فعل ما أمر اهلل به من الطواف بالبيت والسعي بني الصفا واملروة وإن كان 

 .لكن ليس واجباً باالتفاق ه أن يوايل بني الطواف بالبيت والسعي بني الصفا واملروة لفعل النيب املستحب ل
وأما املواالة بني أشواط السعي، فهي شرط ـ وهو مذهب احلنابلة وغريهم من أهل العلم ـ على التفصيل املتقدم 

 .يف الطواف
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طاف األشواط السبعة موالياً، فإن قطعها بفاصل وقد  «لتأخذوا عني مناسككم»: هوقوللفعل النيب : قالوا
طويل عرفًا فإنه جيب عليه أن يستأنف إال ما تقدم استثناؤه فيما إذا حضرت الصالة املكتوبة أو صالة اجلنازة 

 .وكالم املؤلف هنا يوهم أن املوالة يف أشواط السعي ال تشرتط وهو خالف ما تقدم
 األشواط يف السعي سنة وهو رواية عن اإلمام أمحد خالفًا للمشهور يف وحيتمل أن املؤلف يرى أن املواالة بني

 .املذهب
واشرتط احلنابلة أيضًا النية فهي شرط من شروط السعي وتقدم أن الراجح أن أفعال احلج والعمرة تكفي هلا نية 

 .اإلحرام
 [ :ثم إن كان متمتعا  ال هدي معه قصر من شعره وتحلل: ]قوله

فاملتمتعون يقصرون ( ومن كان معه هديفحل الناس كلهم وقصروا إال النبي : )قال ملا ثبت يف مسلم
وفيه أن املستحب للمتمتع . ويتحللون، وأما القارنون واملفردون فإهنم ال يقصرون وال يتحللون إال يف يوم النحر

 .أن يقصر من رأسه وال يستحب له حلقه ليوفره للحج ولفعل الصحابة كما تقدم
أن التقصري اجملزئ هو التقصري لعموم الرأس، وال يقصد من ذلك أن يشمل كل شعرة فإن هذا ال يسع  واعلم* 

الناس فعله إذ ال ميكن للشخص عادة أن يعلم دخول كل شعرة يف التقصري، لكن املقصود أن يقصر من عموم 
 .بلةرأسه حبيث يظن ظناً غالباً أنه قد مشل الرأس كله، هذا هو املشهور عند احلنا

 .جيزئه أن يأخذ ثالث شعرات: وقال الشافعية
عام للرأس كله، {ُرُؤوَسُكمْ }: وقوله {يَن ُرُؤوَسُكْم َوُمَقصِّرِينَ ُمَحلِّقِ }: ب احلنابلة، لقوله تعاىلوالراجح مذه

 .حلق رأسه كله وفعله بيان لألمر فيعطى حكمهفيجب أن يعم الرأس كله باحللق أو التقصري وألن النيب 
 .لم أن التقصري اجملزئ هو ما يصدق عليه أنه تقصري وإن قل سواء كان أمنلة أو أقل منهاواع

: قال للحالقواملستحب له أن يبدأ باجلهة اليمىن مث اليسرى يف احللق والتقصري ففي مسلم أن النيب 
الم يعجبه وكان عليه الصالة والس(. وأشار إلى جانبه األيمن ثم األيسر ثم جعل يعطيه الناس« خذ»)

 .التيامن يف شأنه كله
 [ :وإال حلَّ إذا حج: ]قوله

 .إذا كان قارناً أو مفرداً فإنه يتحلل إذا حج أي يوم النحر
 [ :والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية: ]قوله

 .تقدم الكالم على هذه املسألة، وأن الراجح أنه يقطع التلبية إذا دخل احلرم كما هو مذهب ابن عمر
 :مسألة
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السعي كالطواف يف باب الركوب بل أوىل باجلواز ملا تقدم من أن من أهل العلم من يرى أن الطواف بالبيت 
يف طوافه بني الصفا واملروة لكي يراه الناس كما ثبت ذلك يف صالة، خبالف السعي، وقد ركب النيب 

 .الصحيحني
 :مسألة

تستحب عند دنوه من الصفا أول مرة من غري أن يكررها لظاهر { ... ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوةَ } :قراءة اآلية
 .احلديث واملعىن يقتضي ذلك

 :مسألة
 إذا سعى الشوط السابع فهل يدعو بعد هنايته ويقول الذكر الوارد أم ال؟

األظهر أنه ال يقف للذكر والدعاء يف آخر شوط يف سعيه كما أن الطواف ال يشرع له فيه استالم احلجر عند 
 .لفراغ من آخر شوطا

 :مسألة
 هل جيزئ الطواف بني الصفا واملروة قبل الطواف بالبيت أم ال؟

إمنا سعى بعد والنيب « لتأخذوا عني مناسككم»: وقولهمجهور العلماء على أنه ال جيزئه ذلك لفعل النيب 
 .طوافه

التابعني ومذهب بعض أهل وذهب أهل الظاهر إىل أنه جيزئ قبل الطواف وهو مذهب عطاء بن أيب رباح من 
 .احلديث
: سعيت قبل أن أطوف فقال النبي : يا رسول اهلل): مبا رواه أبو داود أن رجاًل قال للنيب : واستدلوا

وهذا احلديث إمنا يدل على إجزاء تقدمي السعي على الطواف يف يوم النحر فقط وفيه قوة   («افعل وال حرج»
 .واألحوط تقدمي الطواف مطلقاً 

 صفة الحج والعمرة باب
 [ :يسن للمحلين بمكة اإلحرام بالحج يوم التروية: ]قوله

هو اليوم الثامن من أيام ذي احلجة، فيستحب للمحلني من أهل مكة واملتمتعني دون غريهم : يوم الرتوية
 .اإلحرام فيه

 .ومسي يوم الرتوية ألن الناس يروون فيه املياه استعداداً لبقية أيام احلج
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فلما كان يوم : )ما ثبت يف مسلم من حديث جابر قال: ستحباب اإلهالل يوم الرتوية من مكةودليل ا
والمغرب والعشاء  فصلى بهم الظهر والعصرالتروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج فركب النبي 

 .يف مىن: أي ( والفجر
 [ :قبل الزوال منها: ]ولذا قال المؤلف

 .كما فعل النيب من مكة مث يصلي الظهر مبىن  : أي
 .واه مسلم، والبخاري معلقاً ر . من األبطحوالسنة أن حيرم من املوضع الذي هو نازل فيه وقد أحرم النيب 

 واملذهب أن األفضل له أن يهل من البيت من حتت امليزاب والراجح ما تقدم وأنه يهل من موضعه
 .امه من امليقات من تطيب وغريهويستحب له أن يفعل عند إحرامه يوم الرتوية ما فعله عند إحر 

 [ :ويجزئ من بقية الحرم: ]قوله
حتى أهل مكة »: جيزئه أن يهل باحلج من بقية حرم مكة وإن خرج من بنياهنا كمىن فاحلرم كله ميقات قال 

 .« من مكة
من نا فأهلل: )ومما يدل على جواز اإلحرام من خارج البنيان يف احلرم ما ثبت يف مسلم من حديث جابر قال

 .وهو موضع من احلرم خارج بنيان مكة وظاهر كالم املؤلف رمحه اهلل أنه ال جيوز له أن يهل من احلل (األبطح
وهو إحدى الروايتني عن أمحد واملذهب أنه جيوز أنه يهل من احلل وال دم عليه وهو الراجح حلديث حىت أهل 

 .مكة من مكة وهذا يشمل احلل واحلرم
 :[ ويبيت بمنى: ]قوله

 (صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر) استحباباً باتفاق العلماء حلديث جابر املتقدم أن النيب 
 .وفعله اجملرد ال يقتضي الوجوب

 [ :فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة: ]قوله
 .إذا طلعت الشمس من يوم عرفة سار إىل عرفة: أي

ثم مكث قليال  حتى طلعت ): الفجر مبىن قالنيب فقد ثبت يف حديث جابر الطويل بعد ذكر صالة ال
واقف عند المشعر الشمس فأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة ثم ارتحل وال تشك قريش أن النبي 

تجاوز المشعر الحرام ـ حتى أتى عرفة فوجد القبة قد : الحرام كما كانت تصنع في الجاهلية فأجاز ـ أي
زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فركبها حتى أتى بطن الوادي  ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا

ـ وهو بطن عرنة ـ فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، ثم ركب رسول اهلل 
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طريق المشاة ـ : حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة ـ أي
 .« ل واقفا  حتى غربت الشمسلقبلة فلم يز بين يديه فاستقبل ا

 [ :وكلها موقف إال بطن عرنة: ]قوله
فقد ثبت يف مسند أمحد وابن ماجه وابن حبان فال جيزئ الوقوف به، وهو املوضع الذي خطب به النيب 

ة موقف وارتفعوا كل عرفة موقف وارتفعوا عن بطن عرنة وكل مزدلف»: قالواحلديث صحيح أن النيب 
 .وهذا باتفاق العلماء وألنه ليس من عرفة كما يف شرح املنتهى «ادي محسِّرعن و 
 [ :ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر: ]قوله

 .حلديث جابر املتقدم يف صحيح مسلم، وظاهر احلديث أنه ال جيهر بالقراءة فهي ظهر ال مجعة
 .واملذهب أن اجلمع يستحب للمسافر دون غريه

مل ينه من صلى معه من املكيني عن من كان بعرفة من مكي وغريه ألن النيب  والصواب أنه يستحب لكل
 .اجلمع فالظاهر أهنم قد صلوا معه مجعاً واختاره املوفق والشيخ حممد بن إبراهيم وحكاه ابن املنذر إمجاعاً 

بن عمر قال  أن سامل بن عبد اهلل: ويستحب له أن يعجل يف هاتني الصالتني يوم عرفة، فقد ثبت يف البخاري
( صدق: إن كنت تريد السنة فقصر الخطبة وعجل في الصالة، فقال ابن عمر وكان حاضرا  : )للحجاج

 .ويستحب له أن جيمع ـ كما تقدم بني الظهر والعصر ـ بأذان وإقامتني. فصدقه يف أهنا سنة
 
 

 [ :ويقف راكبا  عند الصخرات وجبل الرحمة: ]قوله
وال ( لما أتى الموقف جعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات)أن النيب كما تقدم يف حديث جابر وفيه 

 .يشرع أن يصعد اجلبل باإلمجاع حكاه شيخ اإلسالم وغريه
 [ :ويكثر من الدعاء بما ورد: ]قوله

الدعاء يوم عرفة وخير ما قلت  خير»: قالوقد ثبت يف الرتمذي واحلديث حسن لشواهده أن النيب 
 .«إله إال اهلل وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرال : والنبيون قبلي

هذا ثناء وليس بدعاء؟ فاجلواب مبا قاله سفيان بن عيينة ملا سئل عن ذلك وقد استشهد ببيتني : فإن قيل
 :لشاعر يف هذا املعىن

 حياؤك إن شيمتك احلياءُ  *** أأذكر حاجيت أم قد كفاين
 كفاه من تعرضك الثناءُ  *** ء يوماً إذا أثىن عليك املر 



 

 
 

 

 هـ4141/ ربيع األول / تاريخ اإلضافة 

 

  ( مناسككتاب ال) نع  شرح زاد المستق

 هـ4129

 

 

  هللا ةحمد بن عبدهللا الحمد حفظ/ لفضيلة الشيخ 

91 

 موقع يعني بدروس (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

 .فهذا خملوق حني نسب إىل الكرم اكتفى بالثناء عن السؤال فكيف باخلالق: مث قال سفيان
 .إمنا أثنيت عليك لتكفيين حاجيت فهو تعريض بالدعاء: فهذا الثناء مبعىن الدعاء؛ أي

، له الملك وله الحمد وهو على كل ال إله إال اهلل وحده ال شريك له»: يستحب له أن يكثر من قول: إذن
 .« شيء قدير

كنت رديف النبي : )ويستحب له أن يرفع يديه بالدعاء كما صح ذلك يف النسائي عن أسامة بن زيد قال
يف الدعاء: أي( بعرفة فرفع يديه. 

ت يف مسلم ويستحب له أن يستقبل القبلة يف دعائه سواء كان راكباً أو قاعداً كما تقدم يف حديث جابر الثاب
 (.استقبل القبلة) وفيه أن النيب 

: قالويوم عرفة يوم عظيم يعتق اهلل فيه من النار أكثر مما يعتق يف سائر األيام ففي صحيح مسلم أن النيب 
ما : م فيقولما من يوم أكثر من أن يعتق اهلل فيه عبدا  من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي به»

 .و من أعظم األيام وأحبها إىل اهللوه  «هؤالء؟ أراد
 .صح عن علي يف سنن البيهقي ويستحب له أن يغتسل يف يوم عرفة كما

 [ :ومن وقف ولو لحظة: ]قوله
قد : من وقف ولو حلظة أجزأه ذلك وليس املراد بالوقوف القيام بل لو كان قاعداً أو مضطجعاً أو ماراً هبا ـ أي

 .ذلك ألنه مبعىن الوقوفجتاوزها إىل غريها ـ فإنه جيزئه 
طلع الفجر فقد أدرك الحج عرفة فمن أدرك عرفة قبل أن ي»: قالما روى اخلمسة أن النيب : ودليله
 .فظاهره اإلجزاء مبا يصدق عليه اإلدراك ولو حلظة «الحج

علم ويف احلديث أن الوقوف بعرفة ركن من أركان احلج بل هو احلج فهو ركن احلج األعظم وقد أمجع أهل ال
 .على هذا

 [ :من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر: ]قوله
 .فهو من طلوع الفجر الصادق يوم عرفة إىل طلوع الفجر من يوم النحر

من شهد »: قال لهأن النيب : عروة بن مضرس الطائي: ما ثبت عند اخلمسة من حديث: ودليل ذلك
ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك صالة الفجر من يوم النحر بمزدلفة ـ : صالتنا هذه ـ أي

وما قبل  «ووقف بعرفة قبل ذلك ليال  أو نهارا  »: والشاهد قوله «أو نهارا  فقد تم حجه وقضى تفثهليال  
 .الزوال يصدق عليه أنه هنار

 .والوقوف ليالً قبل طلوع الفجر من ليلة النحر جيزئ عند عامة العلماء
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 .ال جيزئ: وقوف قبل زوال الشمس من يوم عرفة؟ فقال اجلمهورواختلف العلماء هل جيزئ ال
 .«لتأخذوا عني مناسككم»: فإنه إمنا وقف بعرفة ملا زالت الشمس وقالبفعل النيب : واستدلوا

: مل يقف لياًل وهم يقولونوألنه  «ليال  أو نهارا  »: جيزئ الوقوف قبل زوال الشمس لقوله : وقال احلنابلة
 .وقوف هناراً أوىل باإلجزاء من الوقوف ليالً وهو الراجحإنه جيزئ، وال

 .وهو يصدق على أي جزء من الليل والنهار «بعرفة قبل ذلك ليال  أو نهارا   ووقف»: لعروةلقوله 
 [ :وهو أهل له صح حجه وإال فال: ]قوله

ال يصح وقوف املغمى عليه وال بأن كان حمرمًا باحلج مسلمًا عاقاًل ولو مارًا أو نائمًا أو جاهاًل أهنا عرفة و 
 .السكران هذا هو املذهب وهو مذهب مجاهري العلماء

 .ترب له نية وال طهارة وهو الراجحوذهب املالكية واألحناف إىل إجزاء وقوف املغمى عليه ألن الوقوف ال تع
 .« ومن أتى عرفة قبل ذلك ليال  أو نهارا  »: حلديث

 [ :غروب ولم يعد قبله فعليه دمومن وقف نهارا  ودفع قبل ال: ] قوله
فالواجب عليه أن يقف إىل الغروب عند مجاهري العلماء، فإذا أتى بعد زوال الشمس أو قبل زواهلا فليس له أن 

 .يدفع حىت تغرب الشمس
 .« لتأخذوا عني مناسككم»: وقولهلفعل النيب : قالوا
 [ :ومن وقف ليال  فقط فال: ]قوله

: الشمس فوقف ساعة من الليل فال خالف بني العلماء أنه ال دم عليه واستدلوا رجل مل يأت إال بعد غروب
 .«الحج عرفة فمن أدرك عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج»: بقوله 

 .دماً ومل يوجب عليه النيب : قالوا
 .وجيزئه الوقوف عند مجهور أهل العلم

ه ذلك للحديث املتقدم لكن إن دفع قبل غروب إن وقف بعرفة أي ساعة من ليل أو هنارًا أجزأ عن: إذن
 .الشمس من يوم عرفة فجمهور العلماء على أن عليه دماً 

 .ومذهب املالكية أن وقوفه ال يعتد به
 .والصحيح مذهب اجلمهور وأنه يعتد بوقوفه وعليه دم

النهار وهو  فإن دفع من عرفة مث رجع قبل غروب الشمس، فال جيب عليه دم؛ ألنه أدرك الطرف اآلخر من
غروب الشمس بعرفة، فكما لو أتى قبيل غروب الشمس فوقف إىل غروهبا فإنه ال شيء عليه باالتفاق، 

 .فكذلك إذا وقف هناراً مث دفع مث عاد قبل غروب الشمس فأدرك غروهبا فإنه ال دم عليه
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 [ :ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة: ]قوله رحمه اهلل تعالى
فلم يزل وافقا  حتى غربت الشمس وذهبت ): ر الطويل يف صحيح مسلم وفيهفقد ثبت يف حديث جاب

أفاض من  وفيه أن النيب  (زيد وشنق للقصواء الزمامالصفرة قليال  حتى غاب القرص فأردف أسامة بن 
 .عرفة إىل مزدلفة بعد أن غربت الشمس

 [ :بسكينة ويسرع في الفجوة: ]قوله
«  كان يسير الَعنَق فإذا وجد فجوة نصَّ »: ففي الصحيحني أن النيب  فينبغي أن يكون بسكينة بال إسراع

 .أسرع: أي« نصَّ »هو ما بني اإلسراع واإلبطاء، : والعنق
أيها الناس السكينة السكينة فإن البر ليس »: قالويف البخاري من حديث ابن عباس أن النيب 

أيها الناس السكينة »: ه كان يقول بيدهليس باإلسراع، ويف مسلم من حديث جابر أن: أي«  باإليضاع
 .فاملستحب أن يكون سريه إىل مزدلفة بسكينة إال أن جيد فجوة فيسرع«  السكينة

 [ :ويجمع بها بين العشاءين: ]قوله
فأتى المزدلفة »: جيمع مبزدلفة بني املغرب والعشاء كما ثبت هذا يف حديث جابر يف صحيح مسلم قال: أي

حتى طلع عشاء بأذان وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا  ثم اضطجع رسول اهلل فصلى بها المغرب وال
 .«الفجر

 [ :ويبيت بها: ]قوله
: وقد تقدم يف حديث جابر أن النيب  «لتأخذوا عني مناسككم»: وقولهمبزدلفة لفعل النيب : أي
 .«اضطجع حتى طلع الفجر»

  واجب أو مستحب؟واختلف أهل العلم يف املبيت مبزدلفة هل هو ركن أو 
 :على ثالثة أقوال ألهل العلم

 .أنه ركن فال يصح احلج إال به، فمن مل يبت مبزدلفة فال حج له: القول األول
من شهد صالتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل »: لعروة بن مضرسبقوله : واستدلوا

 .«ذلك ليال  أو نهارا  فقد تم حجه وقضى تفثه
ل على أن من مل يبت مبزدلفة مل يتم حجه هذا مذهب طائفة من السلف وهو قول األوزعي وابن فد: قالوا

 .خزمية وابن جرير الطربي
 .أنه واجب جيرب بدم: وهو قول مجهور العلماء: القول الثاين
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 فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك»: قالمبا روى اخلمسة بإسناد صحيح أن النيب : واستدلوا
 .«الحج

فدل هذا على أنه يدرك احلج وإن فاته املبيت مبزدلفة فظاهر احلديث أن من أدرك عرفة لياًل قبيل طلوع : قالوا
 .الفجر بيسري مث أذن عليه الفجر وهو بعرفة فإنه يدرك احلج

ركها صحح حج من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر ومن أدوهذا ظاهر يف عدم ركنية املبيت مبزدلفة فإن النيب 
 .هذا الوقت فاته املبيت مبزدلفة

وظاهر احلديث أن صالة الفجر مبزدلفة ركن وأنتم ال تقولون به بل جتيزون للظعن والضعفة وغريهم أن : قالوا
يدفعوا من مزدلفة لياًل قبل حطمة الناس ودلت عليه األحاديث الصحيحة ولو كانت صالة الفجر مبزدلفة ركناً 

 .قبل الفجرمل يرخص هلؤالء بالدفع 
من نام عن صالة الفجر فلم يستيقظ إال بعد طلوع الشمس فإنه جيزئه املبيت وإن مل يصل : وتقولون أيضاً 

 .صالة الفجر وعليه فأنتم ال تقولون بظاهر هذا احلديث
: قالوا. أن املبيت مبزدلفة سنة وليس بواجب: وهو قول بعض الشافعية ورواية عن اإلمام أمحد: القول الثالث

 .، وفعله ال يدل على الوجوبلفعل النيب 
 .وأصح األقوال أن املبيت مبزدلفة واجب جيرب بدم، وهو قول اجلمهور

أذن للظعن أن يدفعن من مزدلفة قبل أذان الفجر ورخص هلن بذلك والرخصة تقابل ويدل عليه أن النيب 
 .العزمية، واإلذن يقابله املنع، فدل على أن املبيت عزمية

 [ :وله الدفع بعد نصف الليل: ]قوله
مطلقًا سواء كان معذوراً كالنساء وضعفة الرجال وغريهم من املعذورين الذين يشق عليهم أن يدفعوا مع الناس 

 .أو كان غري معذور كاألقوياء الذي ال يشق عليه ذلك
 .هذا هو مذهب احلنابلة، والشافعية

من مزدلفة ملن مكث قدرًا يكفيه لصالة املغرب والعشاء ومذهب املالكية أوسع من ذلك يرون أنه جيوز الدفع 
 .وإنزال رحله وهذا حنو ثلث ساعة تقريباً 

لتأخذوا عني »: ، وقولهال جيوز له أن يدفع إال بعد طلوع الفجر قالوا لفعل النيب : وقال األحناف
 .وإذنه للضعفة يدل على وجوب املبيت على األقوياء «مناسككم

 .بأن هذا اإلذن للضعفة إمنا هو ألن غريهم ينهى عن الدفع قبل اإلمام وورد هذا االستدالل
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وأصح أقوال أهل العلم يف هذه املسألة أنه جيوز الدفع بعد نصف الليل لألقوياء والضعفة حلصول املبيت 
 .بذلك

 .ثارواألفضل أن ال يدفع الضعفاء من النساء والرجال إال يف الثلث األخري من الليل كما دلت عليه اآل
ال، فصلت ساعة : هل غاب القمر؟ فقال): أن أمساء بنت أيب بكر قالت ملوالها: فقد ثبت يف الصحيحني

فارتحلنا حتى أتت الجمرة فرمتها ثم : فارتحل لي، قال: نعم، قالت: هل غاب القمر؟ فقال: ثم قالت
كال أي بني، : بكرنا ـ فقالت: أي يا هذه ـ لقد غلسَّنا ـ: يا َهْنتاه ـ أي: صلت الفجر في منزلها فقلت لها

 .والقمر إمنا يغيب ليلة مزدلفة وهي ليلة العاشر من الشهر يف ثلث الليل اآلخر (.للظُُعنأذن النبي 
ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل َحْطمة استأذنت سودة النبي ): وثبت يف الصحيحني عن عائشة قالت

فأذن لها فخرجت قبل دفعه وَحَبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه، ثقيلة ـ : الناس، وكانت امرأة ثَِبطة ـ أي
ويف رواية  (.كما استأذنته سودة فأدفع بأذنه أحب إلي من مفروح بهوألن أكون استأذنت رسول اهلل 

فدل على أن هذا الدفع يكون ( فأصلي الصبح بمنى وأرمي الجمرة من قبل أن يأتي الناس: )يف املسند
 .ل إىل منزهلا مبىن فتصلي فيه الصبح مث ترمي اجلمرةبوقت يكفيها أن تص

أن ابن عمر كان يقدم ضعفة أهله ليلة مزدلفة فيقفون عند املشعر احلرام فيذكرون اهلل ما بدا : ويف الصحيحني
هلم مث يرجعون قبل أن يقف اإلمام وقبل أن يدفع فيصلون مىن لصالة الفجر ومنهم من يصل بعد ذلك فإذا 

فكانوا يدفعون قبل صالة الفجر يف ( في أولئكأرخص النبي : )موا اجلمرة فيقول ابن عمرقدموا مىن ر 
 .الثلث األخري من الليل ومنهم من يصل لصالة الفجر ومنهم من يصل بعد ذلك

ومن حيتاج إليهم الضعفة من الرجال جيوز هلم أن يدفعوا معهم ملا ثبت يف الصحيحني عن ابن عباس رضي اهلل 
 (.في ضعفة أهله من جمع بليلكنت فيمن قدم النبي ): ه قالعنهما أن

الضعفة ومن معهم من األقوياء وهذا مذهب : واملشهور يف املذهب أن هلم أن يرموا قبل طلوع الفجر؛ أي
 .الشافعية أيضاً 

الجمرة  أذن ألم سلمة أن تدفع ليلة المزدلفة وأن ترمي: )مبا رواه أبو داود يف سننه أن النيب : واستدلوا
 .لكن احلديث ضعيف مضطرب ولذا أنكره اإلمام أمحد وغريه (قبل طلوع الفجر

أنه ليس لألقوياء وال للضعفة أن يرمون حىت يطلع : والقول الثاين يف املسألة، وهو مذهب املالكية واألحناف
 .الفجر
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مس، وليس هلم الرمي قبل واختار ابن القيم أن الضعفة جيوز هلم أن يرموا بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الش
طلوع الفجر واستدل باآلثار املتقدمة عن أمساء وابن عمر وعائشة، وفيها أهنم كانوا يرمون بعد طلوع الفجر 

 .وقبل طلوع الشمس
وأما األقوياء فليس هلم أن يرموا حىت تطلع الشمس حلديث ابن عباس املتقدم فإنه كان من األقوياء الذين : قال

مبا ثبت عند اخلمسة وهو حديث صحيح عن ابن عباس رضي اهلل : الضعفة واستدلوا معقدمهم النيب 
ليلة مزدلفة ُأَغْيلمة بني عبد المطلب على ُحُمرات لنا، فجعل يـَْلَطخ أفخاذنا قدَّمنا النبي : )عنهما قال

 (.«أي بَِني ال ترموا حتى تطلع الشمس»: يضربها بلين ـ ويقول: ـ أي
مل ينهى من  ه احلنابلة والشافعية من جواز الرمي بعد نصف الليل وذلك ألن النيب والراجح ما ذهب إلي

رخص هلم بالدفع أن يرموا قبل الفجر وتأخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز، وأما أمره البن عباس رضي اهلل 
 .ستحبابعنهما ومن معه من أُغيلمة بن عبد املطلب أن ال يرموا حىت تطلع الشمس فيحمل على اال

 [ :وقبله فيه دم: ]قوله
 .فإذا دفع قبل نصف الليل فعليه دم لوجوب املبيت مبزدلفة وال حيصل املبيت ملن دفع قبل منتصف الليل

 [ :كوصوله إليها بعد الفجر ال قبله: ]قوله
 .إذا وصل إىل مزدلفة بعد الفجر فلم يأت قبل ذلك فعليه دم لفوات املبيت الواجب

 .وصل قبل أذان الفجر فال دم عليه فإذا: «ال قبله»
 .ومن أفاض قبله مث رجع قبل أذان الفجر فال دم عليه كما تقدم يف الوقوف بعرفة وهو املذهب

 [ :فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيرقاه: ]قوله
 .وهو جبل معروف هناك« قـَزَح»إذا صلى الصبح مبزدلفة أتى املشعر احلرام وهو جبل 

فيقف عند ( املشعر احلرام املزدلفة كلها: )مشعر حرام كما صح ذلك عن ابن عمر فقد قال ومزدلفة كلها
ـ بعد أن صلى الصبح )املشعر احلرام فيدعو اهلل ويكربه ويهلله وحيمده ويوحده فقد ثبت يف مسلم أن النيب 
 ـ وكبره وهلله دعا اهلل: ـ ركب القصواء فأتى المشعر الحرام فوقف عنده فاستقبل القبلة فدعاه ـ أي

 (.فحمد اهلل فلم يزل واقفا  حتى أسفر جدا  ثم دفع قبل أن تطلع الشمس: )وعند أبي داود«  ووحده
 .ووصف بأنه املشعر احلرام ألنه يف احلرم، وعرفة املشعر احلالل ألهنا يف احلل

 (.فَرِقَي عليه: )ورقيه ثابت يف حديث جابر يف سنن أيب داود قال
 [ :عندهأو يقف : ]قوله
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 إن وقف عنده أو رقى عليه فكل ذلك حسن لكن املستحب أن يرقى عليه لثبوت ذلك عن النيب : فإذاً 
نحرت هاهنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم ووقفت هاهنا وعرفة  ): ـ كما يف مسلم ـوقد قال 

 .رامعند املشعر احل: أي« هاهنا»: وقوله( كلها موقف ووقفت هاهنا وجمع كلها موقف
 [ :اآليتين {َذا َأَفْضُتْم ِمْن َعَرفَاتٍ فَإِ }: ويحمد اهلل ويكبره ويقرأ: ]ولهق

ومل أجد دليالً يدل على استحباب قراءة هاتني اآليتني عند هذا املوقف لكن إن قرأها يذكر نفسه مبا أمر اهلل به 
 .يف احلج فال بأس

 [ :ويدعو حتى يسفر: ]قوله
 .الناس بعضهم بعضاً، مث قبيل طلوع الشمس يدفع إىل مىنحىت يسفر الصبح ويرى : أي

 [ :فإذا بلغ محسرا  أسرع رمية حجر: ]قوله
ألن الفيل : أعياه وأتعبه، ومسي هبذا االسم: من حسرة؛ أي: وادي بني مزدلفة ومىن، ومسي حمسراً : وحمسر

َقِلْب ِإلَْيَك  ثُمَّ }: حمسراً لذلك، ومنه قوله تعاىل حصل له إعياء يف ذلك املوضع فسمي اْرِجِع اْلَبَصَر َكرَّتـَْيِن يـَنـْ
 .وهو كليل متعب: أي {*ُر َخاِسئ ا َوُهَو َحِسيٌر اْلَبصَ 

فإذا بلغ حمسرًا أسرع رمية حجر؛ أي يسرع مسافة قدرها رمية حجر ـ كما صح ذلك عن ابن عمر يف موطأ 
ففي باب اإلسراع ثابت عن النبي ـ، واستح( أنه كان يسرع فيه رمية من حجر: )مالك بإسناد صحيح

 (.فلما أتى بطن محسر حرك قليال  : )صحيح مسلم من حديث جابر قال
 .حنو مائيت مرت تقربياً : رمية احلجر مخسمائة ذراع؛ أي« رمية حجر»: قوله
 [ :وأخذ الحصى، وعدده سبعون بين الحمص والبندق: ]قوله
يوم النحر وذلك ملصلحة التعجل بالرمي عند الوصول إىل صبح : أخذ احلصى يف طريقه غداة العقبة؛ أي: أي

مجرة العقبة، حىت ال ينشغل جبمع احلصى عند الوصول إىل اجلمرة، فيستحب له قبيل وصوله املرمى أن جيمع 
احلصى من أي موضع شاء من مزدلفة أو من غريها فليس هناك موضع يتعني استحباب لقط احلصى منه وقد 

فجر اليوم الذي ترمي فيه جمرة : غداة العقبة ـ أيقال لي النبي : )بن عباس قالثبت يف النسائي عن ا
فلقطت له حصيات هن حصى الَخْذف فلما : قال« هات القط لي»: العقبة ـ ، وهو على راحلته

ك من كان قبلكم الغلو في بأمثال هؤالء وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهل»: وضعهن في يده قال
 .ا هو املذهبوهذ («الدين

وفيه أن احلصى كحصى اخلذف وهو احلصى الصغري الذي ميكن وضعه بني السبابتني لريمي به وهو كما قال 
 (بني احِلمَّص والبندق: )املؤلف هنا
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 .غسلهاومل يصح عن النيب 
مه فالنيب ظاهره أنه جيمع هذا العدد مرة واحدة واألظهر أنه جيمع مجار كل يوم يف يو : « عدده سبعون»: وقوله
أمره أن جيمع غداة العقبة مجار العقبة وأما غريها من اجلمرات فيجمع هلا يف أيامها. 

 .وعدد اجلمرات اليت يرميها من تأخر سبعون حصاة
 .سبع حصيات: فريمي يف اليوم األول العاشر من ذي احلجة

 .لثالث عشر إحدى وعشرينإحدى وعشرون، ويف الثاين عشر إحدى وعشرين، ويف ا: ويف اليوم احلادي عشر
 [ :فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة: ]قال المؤلف رحمه اهلل تعالى

شعب بني جبلني وليست مجرة العقبة من مىن وكذلك وادي حمسر، باتفاق العلماء ذكر ذلك املوفق : ومىن
 .وابن القيم وغريمها

( ال يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة: )قال وقد ثبت يف موطأ مالك بإسناد صحيح أن عمر
ملا  فدل على أن ما وراء العقبة ليس من مىن، وال يعلم له خمالف وكذلك وادي حمسر، وقد ثبت أن النيب 

يف األماكن اليت نزل فيها بأس اهلل عّز وجل وعذابه كديار مثود، وال يستقيم أن مرَّ به حرك قلياًل وهي سنته 
 .كون مثل هذا املوضع الذي يشرع فيه اإلسراع عند املرور به منسكاً يتعبد هلل بهي

وأما ما ذكره بعض العلماء من أن حمسرًا من مىن استدالاًل برواية يف صحيح مسلم من حديث الفضل بن 
 (.وهو من مىن: )وفيه ذكر مروره بوادي حمسر قالعباس يف سياق فعل النيب 

ول بعض الرواة وليس من قول الفضل بن عباس ألنه ال يستقيم أن يكون مثل هذا فاألشبه أن هذا من ق
وهذا هو املشهور عند أهل العلم وقد ذكره األزرقي عن عطاء بن أيب رباح إمام . املوضع منسكًا يتعبد اهلل به

 .رمية حبجر وهو ـ كما تقدم ـ« وهو برزخ بني مىن ومزدلفة»: أهل مكة، قال ابن القيم ـ يف وادي حمسر ـ
 [ :رماها بسبع حصيات: ]قوله

 (.فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة: )كما ثبت يف مسلم من حديث جابر قال
ويستحب أن جيعل البيت عن يساره ومىن عن ميينه ويستبطن الوادي ـ وذلك عند رمي مجرة العقبة ـ ملا ثبت يف 

هذا : ىن عن ميينه ورمى اجلمرة بسبع حصيات وقالالصحيحني عن ابن مسعود أنه جعل البيت عن يساره وم
 .مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة

 [ :متعاقبات: ]قوله
 :وخالف هديه وقد قال واحدة بعد واحدة، فإن رماها دفعة واحدة مل جيزئه ألنه خالف فعل النيب : أي
 .احدة فال جيزئه ذلك وكانت كرمية حبصاة و  «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد»
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وعليه فال جيعل بينها فاصاًل طويالً « خذوا عني مناسككم»: وقوله لناويشرتط املوالة يف الرمي لفعل النيب 
 .يف العرف
فيه اشرتاط الرمي وأن اإللقاء والطرح ال جيزئ، فال بد أن يفعل ما يصدق عليه أنه رمي « فرماها»: ويف قوله

وهذا  «لتأخذوا عني مناسككم»: وقد قال ما يصدق عليه الرميرماها رميًا فال جيزئ إال : ألن النيب 
 .باتفاق العلماء وإلقاؤها أو طرحها خالف هديه، وكل ما كان خالف هديه فهو رد على صاحبه

 [ :يرفع يده حتى يرى بياض إبطه: ]قوله
ال سيما مع عند الرمي، ومل أر ما يدل على ذلك من السنة لكن فعل ذلك حسن ألنه أعون له على الرمي 

 .البعد
 [ :ويكبر مع كل حصاة: ]قوله

 .اهلل أكرب: يقول: أي( كان يكرب مع كل حصاة: )أن النيب : ملا تقدم يف حديث جابر
 [ :وال يجزئ الرمي بغيرها: ]قوله

فال جيزئه أن يرمي بغري احلصى فلو رمى بغري احلصا كاملدر أو الكحل أو الذهب أو الفضة أو غري ذلك مما 
« مبثل هؤالء»: إمنا رمى باحلصى، وأمر ابن عباس أن يلقط له حصيات، وقالحبجر مل جيزئه ألن النيب ليس 

 .وهديه وكل فعل خيالف هديه فهو ردفارموا، فهو فعل النيب : أي
بمثل هؤالء وإياكم والغلو في الدين، »: وقال حبصى اخلذفرمى ولو رمى حبجر كبري فال جيزئه ألن النيب 

فيه أن الرمي خبالف ذلك غلو يف الدين، والنهي يقتضي و«لك من كان قبلكم الغلو في الدينهفإنما أ
 .الفساد وهذا هو املشهور يف مذهب اإلمام أمحد، ومثله احلجر الصغري جداً 

 [ :وال بها ثانيا  : ]قوله
ذلك املاء املستعمل يف ال جيزئ أن يرمي حبصاة قد رمى هبا هو أو غريه وذلك ألهنا استعملت يف عبادة، فأشبه 

 .الوضوء ال جيوز الوضوء به يف املشهور من مذهب احلنابلة
له أن يرمي حبصاة قد رمى هبا، كأن يأخذ من املرمى حجرًا فريمى به ثانيًا وإن كان خالف : وقال الشافعية

 .األوىل
املستعمل يف الوضوء، فالراجح أن ألنه يصدق عليه اسم الرمي، وأما ما ذكره احلنابلة من قياسه على املاء : قالوا

 .الوضوء باملاء املستعمل صحيح وإن كان خالف األوىل، وهذا القول هو الراجح 
 .واعلم أنه يشرتط وقوع احلصاة يف املرمى باتفاق العلماء
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ولو رماها فوقعت على موضع صلب مث تدحرجت فوقعت يف املرمى أو ضربت حائطًا ووقعت يف املرمى فإنه 
 .ن ذلك بفعلهجيزئه؛ أل

واعلم أنه ال جيزئ الرمي حىت يتيقن سقوط اجلمرات يف املرمى فال يكفي الظن يف املشهور من املذهب ألن * 
 .األصل بقاؤه يف ذمته فال يربأ إال بيقني

 .يكفي ظنه وهو قوي مع الزحام الشديد وإال فال إلمكان اليقني مع عدم الزحام: وقال مجاعة من احلنابلة
الرمي واجب باتفاق العلماء وقد ذهب، بعض العلماء إىل ركنيته، والصحيح أنه واجب جيرب بدم،  واعلم أن

 .«لتأخذوا عني مناسككم»: وقالوقد فعله النيب 
 [ :وال يقف: ]قوله

مل يقف عندها ال يف يوم النحر وال يف أيام التشريق، فال يشرع له أن يقف عند مجرة العقبة؛ ألن النيب 
وقف عندمها كما سيأيت يف حديث ابن عمر يف البخاري، مرة الصغرى واجلمرة الوسطى فإن النيب خبالف اجل

 .أما مجرة العقبة فال يشرع عندها وقوف وال دعاء وال ذكر
 [ :ويقطع التلبية قبلها: ]قوله
 (.ةفلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقب: )قبل أن يرمي اجلمرة يقطع التلبية حلديث الفضل وفيه: أي

 .هذا هو املشهور عند احلنابلة وهو مذهب مجهور العلماء
وذهب إسحاق إىل أنه يقطعها عند آخر حصاة، ملا ثبت يف صحيح ابن خزمية بإسناد حسن من حديث 

 (.فقطع التلبية مع آخر حصاة: )الفضل وفيه
ية مع آخر حصاة فهي منكرة والذي يظهر يل هو صحة القول األول ، وأما هذه اجلملة اليت فيها أهنا قطع التلب

وهذا يدل ـ كما قرر هذا البيهقي واملوفق ـ ( كان يكبر مع كل حصاة)فإن الثابت يف الصحيحني أن النيب 
 .قطع التلبية قبل اشتغاله بالرمي إذ ال ميكنه اجلمع بني التكبري والتلبية أثناء الرميعلى أنه 

 [ :ويرمي بعد طلوع الشمس: ]قوله
رمى الجمرة يوم ): عقبة بعد طلوع الشمس، ملا ثبت يف مسلم من حديث جابر أن النيب يرمي مجرة ال

 (.النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس
 [ :ويجزئ بعد نصف الليل: ]قوله
 .جيزئ الرمي لألقوياء والضعفة بعد نصف الليل، وتقدم الكالم على هذه املسألة: أي
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ا على أن رمي مجرة العقبة ميتد إىل غروب الشمس حكى هذا اإلمجاع ابن عبد واعلم أن أهل العلم قد أمجعو * 
رميت بعدما : يوم النحرأن رجال  قال للنبي ): الرب رمحه اهلل تعاىل ويدل عليه ما ثبت يف البخاري

 .من زوال الشمس إلى أن يشتد الظالم: والمساء( ارم وال حرج: )فقال النبي . أمسيت
 ي ليالً هل جيزئ أم ال؟واختلفوا يف الرم

يف اليوم : ال جيزئ الرمي لياًل، ومن فاته الرمي هنارًا فإنه يرمي من الغد بعد زوال الشمس؛ أي: فقال احلنابلة
 .احلادي عشر

عليه دم فهو عندهم من باب القضاء ال من باب : جيزئ الرمي لياًل لكن املالكية قالوا: وقال املالكية والشافعية
 .الشافعية فهو عندهم من باب األداء فال دم عليه فيهاألداء وأما 

من نسي رمي الجمار إلى الليل فال ): مبا ثبت يف البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر قال: واستدل احلنابلة
 (.يرم حتى تزول الشمس من الغد

يت بعدما أمسيت قال رم»: حبديث البخاري املتقدم وفيه أن السائل قال: فاستدلوا: وأما املالكية والشافعية
واملساء يصدق على جزء من الليل كما أنه يصدق على جزء من النهار : قالوا( «ارم وال حرج: )النبي : له

 .باتفاق أهل اللغة
والعربة بعموم اللفظ ال خبصوص : فإن ما قبل اشتداد الظالم بعد غروب الشمس هو من املساء اتفاقًا قالوا

 .السبب
يوم النحر فثبت لنا أن إن السائل سأل النيب : ستدالل الشافعية هبذا احلديث فقالواوأجاب احلنابلة عن ا

سؤاله يف املساء الذي يف النهار، وهو ما بعد زوال الشمس إىل غروهبا ويوم النحر ينتهي بغروب الشمس 
 .واحلديث فيه أن السائل سأله يوم النحر، فدل على أنه قد رمى هناراً 

 .« افعل وال حرج»: إال قال مل يسأل يف ذلك اليوم عن شيء قدم وال أخرلنيب أن ا: ويدل على هذا
وألن الشمس إذا غربت فقد دخلت ليلة احلادي عشر وما قبل غروب الشمس هو من اليوم العاشر وهو يوم 

 .النحر
ابن عمر  أن بنت أخ لصفية بنت أيب عبيد زوج: مبا ثبت يف موطأ مالك بإسناد صحيح: واستدلوا ـ أيضًا ـ

ر أن يرميا ولم ير نفست فتخلفت هي وصفية في المزدلفة فأتيتا بعد غروب الشمس فأمرهما ابن عم)
فهذا يدل على جواز الرمي لياًل ولذا فإن الراجح ما ذهب إليه الشافعية هلذا األثر الصحيح الذي (عليهما شيئا  

 .ال يعلم له فيه خمالف



 

 
 

 

 هـ4141/ ربيع األول / تاريخ اإلضافة 

 

  ( مناسككتاب ال) نع  شرح زاد المستق

 هـ4129

 

 

  هللا ةحمد بن عبدهللا الحمد حفظ/ لفضيلة الشيخ 

112 

 موقع يعني بدروس (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

ه حيمل على أيام التشريق وأن من نسي رمي اجلمار يف أيام التشريق، فإنه فالذي يظهر يل أن: وأما أثره السابق
 .ال يرمي ليالً وإمنا يرمي بعد زوال الشمس من الغد

أن األثر األول يف رمي اجلمار أيام التشريق وذلك ألن أيام التشريق وقتها واحد، : فاجلمع بني أثري ابن عمر
 .فكلها ترمى بعد زوال

 .هو دال على جواز الرمي ليلة احلادي عشر عن يوم النحروأما أثره اآلخر ف
 :مسألة

 .ما أقبل منها فهو من مىن وما أدبر فليس منها: اعلم أن اجلبال اليت حتف مىن* 
وعند الزحام من كان يف موضع متصل مبىن فال حرج عليه، كما أن املسجد إذا امتأل كان ملن صلى خارجه مع 

 .املسجد، فكذلك إذا اتصلت اخليام والبيوت مبىن مع الزحام اتصال الصفوف حكم من كان يف
وألن الواجبات تسقط عند العجز عنها، واملشقة جتلب التيسري وال يكلفون أيضًا اخلروج من خيامهم للمبيت 

 .مبىن ملا يف ذلك من احلرج وقد جاءت الشريعة اإلسالمية بنفي احلرج
 .د مكاناً فإنه ينزل حيث شاء كاحملادة واألول أحوط وحيتمل أنه إن عجز عن املبيت مبىن ومل جي

 [ :ثم ينحر هديا  أن كان معه: ]قال المؤلف رحمه اهلل
سواء كان اهلدي واجبًا كهدي التمتع والقران، أو كان هديًا مستحبًا كهدي اإلفراد، فمن كان معه هدي 

ثم )جلمرة العقبة ـ ذكر رميه  استحب له أن ينحره بعد رمي اجلمرة حلديث جابر يف مسلم قال ـ وقد
 (.انصرف إلى المنحر فنحر ثالثا  وستين بيده وأعطى عليا  ما غبر وأشركه في هديه

 [ :ويحلق أو يقصر من جميع شعره: ]قوله
ثم أتى منى فأتى : )السّنة أن يكون احللق أو التقصري بعد النحر ففي مسلم من حديث أنس بن مالك قال

رمى اجلمرة أوالً احلديث وفيه أن النيب « ...خذ: منزله بمنى ونحر ثم قال للحالق الجمرة فرماها ثم أتى
 .مث حنر ثانياً مث حلق ثالثاً 

« اللهم ارحم المحلقين»: قالواعلم أن احللق أفضل من التقصري بإمجاع العلماء، ويف الصحيحني أن النيب 
اللهم ارحم »: واملقصرين يا رسول اهلل قال: قالوا« لقنياللهم ارحم احمل»: واملقصرين يا رسول اهلل، قال: قالوا

يَن ُمَحلِّقِ }: قدم الحلق على التقصير في قولهوألن اهلل  «والمقصرين فدعا لهم في الثالثة المحلقين
 .  {ُرُؤوَسُكْم َوُمَقصِّرِينَ 

ميم الشعر كله، ولوكان وقد تقدم الكالم على التقصري وما جيزئ فيه، وأنه ما يصدق عليه اسم التقصري مع تع
 .بقدر أمنلة أو أقل من ذلك
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 واختلف أهل العلم يف احللق هل هو نسك أم أنه إطالق من حمظور؟
 .«والحالق والتقصير نسك»: هو نسك وهو املذهب، ولذا قال املؤلف بعد ذلك: فقال مجهور العلماء

 .فهو نسك من أنساك احلج كالرمي واملبيت مبزدلفة واملبيت مبىن
 .« اللهم ارحم المحلقين والمقصرين»: وقوله  {َن ُرُؤوَسُكْم َوُمَقصِّرِينَ ُمَحلِِّقي}: ليل ذلك قوله تعاىلود

من كان منكم ليس »: قالأن النيب : ما ثبت يف الصحيحني من حديث ابن عمر: ويدل على هذا أيضاً 
التحلل حيصل باحللق أو  فدل على أن «وبالصفا والمروة وليقصر وليتحللقد أهدى فليطف بالبيت 

 .التقصري فدل على أهنما من مناسك احلج
هو إطالق من حمظور كالتطيب، فكما أن احملرم جيوز له إذا حتلل أن يتطيب : وقال اإلمام أمحد يف رواية عنه

 .وأن يفعل ما شاء من حمظورات اإلحرام فكذلك حلق الرأس فهو جمرد إطالق من حمظور
أنه أهّل بإهالل ): وفيه: لصحيحني من حديث أيب موسى األشعري واحلديث تقدم لفظهواستدلوا مبا ثبت يف ا

ومل يذكر حلقاً وال تقصرياً، ورد  («ُحل»: وبالصفا والمروة ثم قال فأمرني فطفت بالبيت: قالرسول اهلل 
ل ما تكون به افع: أي« ثم ُحل»: لهقد أمر غريه من الصحابة باحللق أو التقصري وألن قوله بأن النيب 

 .حالالً من حلق أو تقصري
 .والصحيح القول األول وأن احللق أو التقصري من مناسك احلج ملا تقدم من األدلة

 [ :وتقصر منه المرأة أنملة: ]قوله
 .رأس األصبع من املفصل األعلى: األمنلة هي

 .قل من ذلكفاملرأة ال يشرع هلا أن تزيد من التقصري بل ينبغي هلا أن تقصر أمنلة أو أ
وتقييد املؤلف هنا بقدر أمنلة ليس املراد أن هذا هو الواجب عليها بل املقصود أهنا ال تبالغ بل يكون قدر أمنلة 

 .أو أقل من ذلك مما يصدق عليه أنه تقصري
 .هفتقييده باألمنلة لبيان عدم مشروعية املبالغة يف أخذ الشعر للمرأة ألن املستحب هلا توفري شعرها ال تقصري 

هنى رسول : )وأما احللق فهو حمرم باإلمجاع، ويف الرتمذي وغريه واحلديث صحيح عن علي بن أيب طالب قال
ليس على النساء حلق إنما على النساء »: قالويف أيب داود أن النيب (. املرأة أن حتلق رأسهااهلل 

 .«التقصير
 [ :ثم قد حل له كل شيء إال النساء: ]قوله

 .وحلق فقد حل، فالنحر ليس له أثر يف التحللإذا رمى اجلمرة 
 :وهنا مسألتان
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 :المسألة األولى
املشهور يف املذهب وهو مذهب الشافعية أن من فعل نسكني من ثالثة فإنه يتحلل التحلل األول، فإذا فعل 

فال حيل  الرمي، واحللق، والطواف، وإن كان متمتعاً : النسك الثالث حل التحلل التام، واألنساك الثالثة هي
التحلل التام حىت يسعى بني الصفا واملروة وكذلك إن كان قارنًا أو مفردًا ومل يكن قد سعى عند قدومه وهذا 

 .مذهب الشافعية أيضاً 
إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إال »: قالمبا روى أبو داود يف سننه أن النيب : واستدلوا
 .«النساء

ني الرمي واحللق ومها واجبان وال شك أن الطواف أوىل منهما، فهما من هنا نسكفذكر النيب : قالوا
 .فدل على أنه لو رمى وطاف أو حلق وطاف فقد حل: احللق والرمي والطواف ركن قالوا: الواجبات؛ أي
لحله قبل أن يطوف في كنت أطيب النبي ):قالت مبا ثبت يف الصحيحني عن عائشة: واستدلوا أيضاً 

 (.البيت
 .إىل أنه إذا رمى اجلمرة فقد حل وإن مل حيلق: ملالكية، وهو رواية عن اإلمام أمحدوذهب ا
ة فقد حل لكم كل شيء إذا رميتم الجمر »: قالأن رسول اهلل : مبا روى النسائي عن ابن عباس: واستدلوا

 . واحلديث صحيح، وله شاهد عن ابن الزبري يف مستدرك احلاكم «إال النساء
 .ملوفق ابن قدامةوصحح هذا القول ا

 .بأنه حديث ضعيف فإن فيه احلجاج بن أرطاة وهو ضعيف احلديث: وأجابوا عن دليل أهل القول األول
ما ذهب إليه اإلمام أمحد يف إحدى الروايتني عنه ـ وهو مذهب اإلمام مالك واختاره : فعلى ذلك الراجح 

 .ءأنه إذا رمى اجلمرة فقد حل له كل شيء إال النسا: املوفق ـ
 :المسألة الثانية

 [ :إال النساء: ]قوله
 .إال النساء وطأً ومباشرة وقبلة ومساً أو عقداً : قال احلنابلة

وعن اإلمام أمحد أنه ال حيرم إال الوطء يف الفرج ألنه أغلظ احملظورات فهو الذي يفسد احلج به وأما مقدماته 
 .من مباشرة أو مس وحنوه فإهنا ال حترم بعد التحلل األول

 .ويف هذا نظر، فإن الشارع إذا هنى عن الشيء هنى عن ذرائعه املوصلة إليه فمقدمات اجلماع توصل إليه
وذكر شيخ اإلسالم عن اإلمام أمحد ـ وهو داخل يف الرواية املتقدمة ـ أن عقد النكاح جائز بعد التحلل األول 

 .واختاره رمحه اهلل وهو مذهب طائفة من أصحاب اإلمام أمحد
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فيه بـُْعد  وإمنا هو ظاهر يف اجلماع « إال النساء»: ذهب إليه شيخ اإلسالم قوة؛ ألن إدخال العقد يف قوله وفيما
 .ومقدماته، واهلل أعلم

 [ :والحالق والتقصير نسك: ]قوله
 .تقدم هذا وأنه هو املشهور يف املذهب

 [ :وال يلزم بتأخيره دم: ]قوله
 .املشهور يف املذهب ال يلزم بتأخريه عن أيام مىن دم يف: أي

 .وأما تأخريه يف أيام مىن فلم أر خالفاً بني أهل العلم يف أنه ال جيب فيه دم
َواَل َتْحِلُقوا رُُؤوَسُكْم }:ه عن أيام مىن دم لقوله تعاىلواملشهور يف مذهب احلنابلة كما تقدم أنه ال يلزم بتأخري 

ُلَغ اْلَهْدُي َمِحلَّهُ  وجل ابتداء احللق وأنه إذا بلغ اهلدي حمله، ومل يذكر ـ سبحانه ـ وقت فذكر اهلل عّز {َحتَّى يـَبـْ
 .انتهائه فال حد له كالطواف

وذهب األحناف وهو رواية عن اإلمام أمحد إىل أن من تأخر يف احللق فلم حيلق حىت انتهت أيام مىن فعليه دم 
 .واملذهب أصح

 [ :وال بتقديمه على الرمي والنحر: ]قوله
 .حلق قبل أن يرمي، أو حلق قبل أن ينحر فال حرج عليه يف ذلكلو أن رجالً 

اذبح »: حلقت قبل أن أذبح فقال: يا رسول اهلل: )قال له رجلودليله ما ثبت يف الصحيحني أن النيب 
 (.«ارم وال حرج»: يا رسول اهلل، ذبحت قبل أن أرمي فقال له : ، فقال رجل«وال حرج
 .«افعل وال حرج: )يء قدم وال أخر إال قالعن شفما سئل النيب : ويف مسلم

ُلَغ اْلَهْدُي }: سنة، وإال فإن ظاهر قوله تعاىلوهذه رخصة دلت عليها ال َواَل َتْحِلُقوا ُرُؤوَسُكْم َحتَّى يـَبـْ
 .أنه ال جيوز له أن حيلق حىت يبلغ اهلدي حمله والسنة دلت على اجلواز{َمِحلَّهُ 

 أن النيب : الناس يوم النحر ففي البخاري من حديث ابن عباسواعلم أنه يستحب لإلمام أن خيطب 
 .وليست هي خطبة العيد؛ ألن خطبة العيد إمنا تشرع للمقيمني«  خطب الناس يوم النحر»

خطبنا : )ويستحب له أن يعلمهم مناسكهم فيها، ففي سنن أيب داود من حديث عبد الرمحن بن معاذ قال
حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا فطفق يعلمهم مناسكهم  ونحن بمنى ففتحت أسماعناالنبي 

 ...(بحصى الخذف: بعضهما على بعض ـ ثم قال: حتى بلغ الجمار فوضع أصبعيه السبابتين ـ أي
 .احلديث
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يخطب  رأيت النبي : )ويستحب أن يكون ذلك ضحى ملا ثبت يف أيب داود من حديث رافع املزين قال
يبلغ عنه ـ والناس بين قاعد : الضحى على بغلة شهباء وعلي يعبِّر عنه ـ أي الناس بمنى حين ارتفع

 (.وقائم
 .فإذن املستحب لإلمام أن خيطب الناس يوم النحر فيعلمهم مناسكهم

 فصل
 [ :ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة: ]قوله

 .هو الركنيطوف القارن واملفرد بنية طواف الزيارة و 
 .وأما املتمتع فإنه يطوف طواف القدوم مث طواف الزيارة وهذا منصوص اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل

فطاف الذين أهّلوا بالعمرة بالبيت : )واستدل رمحه اهلل تعاىل مبا ثبت يف الصحيحني من حديث عائشة قالت
من منى لحجهم، وأما الذين جمعوا بين وبالصفا والمروة ثم أحلوا ثم طافوا طوافا  آخر بعد أن رجعوا 

فأخذ رمحه اهلل من هذا احلديث مشروعية  (ـ فلم يطوفوا إال طوافا  واحدا  « وهم القارنون)الحج والعمرة ـ 
 .طواف القدوم للمتمتعني يوم النحر قبل طواف الزيارة

 .واستحبه للقارنني واملفردين الذين مل يطوفوا عند قدومهم مكة وهو املذهب
 .«ولم يوافق أبا عبد اهلل أحد على هذا»: ل املوفق رمحه اهلل تعاىلقا

فجمهور العلماء وهو اختيار شيخ اإلسالم وتلميذه ابن القيم وابن رجب على خالف هذا القول وأن املتمتع 
ال يشرع له طواف القدوم قبل طوافه الركن، وكذلك ال يشرع للقارنني الذين مل يطوفوا طواف القدوم، أن 

وال عن أصحابه، وألن طواف القدوم ومل ينقل هذا عن النيب : طوفوا طوافًا آخر قبل طواف حجهم، قالواي
 .يشبه حتية املسجد ومن اشتغل بالفرض سقطت عنه حتية املسجد بل مل تشرع له

ن املتمتعني مل أ: هو يف السعي بني الصفا واملروة؛ أي: وأما احلديث الذي استدل به اإلمام أمحد رمحه اهلل فقالوا
يكتفوا بالطواف بالبيت يوم احلج األكرب بل ضموا إىل ذلك السعي بني الصفا واملروة فكان للمتمتعني يف ذلك 
اليوم طوافان طواف بالبيت يشرتكون به مع املفردين والقارنني، وطواف آخر تفردوا به عنهم وهو الطواف بني 

ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن }: واف قال تعاىل يف كتابه الكرميملروة طالصفا واملروة وال شك أن السعي بني الصفا وا
 .{َلْيِه َأْن َيطَّوََّف ِبِهَماَشَعاِئِر اللَِّه َفَمْن َحجَّ اْلبَـْيَت َأِو اْعَتَمَر َفالَ ُجَناَح عَ 

 .فالراجح ما ذهب إليه مجهور العلماء ملا تقدم
 [ :بنية الفريضة: ]وقول المؤلف
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الكالم على هذا وأن أصح القولني خالفًا للمشهور يف املذهب أن تعني النية للطواف ال يشرتط بل  تقدم
 .تكفي نية الدخول يف النسك

 [ :طواف الزيارة: ]قوله
اإلفاضة من مىن، ويسمى يسمى طواف الزيارة ألنه لزيارة البيت من مىن ويسمى بطواف اإلفاضة ألنه يقع بعد 

ألنه ركن من أركان احلج، ويسمى طواف الصدر عند بعض العلماء ألنه يفعل بعد  بطواف الركن-أيضًا -
 .فهذه أربعة أمساء له، واملذهب أن طواف الصدر هو طواف الوداع كما تقدم: الصدور من مىن
 أن النيب وثبت يف الصحيحني {وَُّفوا بِاْلبَـْيِت اْلَعِتيقِ َوْلَيطَّ }: ركن من أركان احلج، قال تعاىل وطواف اإلفاضة

( :إنها قد أفاضت : فقيل له« أحابستنا هي؟»: إهنا حائض فقال: سأل عن صفية أم املؤمنني فقيل له
اخرجوا من مكة، وظاهره أهنا لو مل تطف : أي («اخرجوا»: طواف اإلفاضة ـ فقال طافت: يوم النحر ـ أي

ركان احلج وال خالف بني أهل العلم طواف اإلفاضة حلبستهم عن اخلروج حىت تطوفه فدل على أنه ركن من أ
 .يف أنه ركن على املفرد والقارن واملتمتع

 [ :وأول وقته بعد نصف ليلة النحر: ]قوله
هذا هو املشهور يف مذهب أمحد والشافعي، وأن طواف الزيارة يبدأ وقته بعد نصف ليلة النحر إن كان قد 

ُفوا ثُمَّ ْليَـْقُضوا تـََفثـَُهْم َوْلُيوُفوا نُُذورَُهْم َوْلَيطَّوَّ }عاىل ه توقف بعرفة وإال فبعد الوقوف هبا فال ينعقد قبله لقول
 . {*بِاْلبَـْيِت اْلَعِتيِق 

 .حبديث أم سلمة املتقدم وقد تقدم بيان ضعفه وإنكار اإلمام أمحد له: واستدلوا
إمنا طاف يوم النحر  أنه ال جيوز إال بعد طلوع الفجر ألن النيب: وعن اإلمام أمحد وهو مذهب أيب حنيفة

يوم النحر ـ أفاض النبي ): ففي الصحيحني من حديث ابن عمر قال« لتأخذوا عين مناسككم»: وقال
 (.طاف طواف اإلفاضة ـ ثم رجع إلى منى: أي

إمنا طاف طواف اإلفاضة يوم النحر كما جاء يف حديث ابن عمر، وحديث جابر يف مسلم، وألنه فالنيب 
 .حر فلم جيزئ قبله وقد تقدم حنو هذا يف الرميمن عبادات يوم الن

 .اجملرد ال يدل على الوجوبوالراجح املذهب ألن فعل النيب 
 [ :ويسن في يومه: ]قوله
 .وتقدماملستحب أن يكون يف يوم النحر لفعل النيب : أي

 [ :وله تأخيره: ]قوله
 .تأخريه مطلقاً : أي
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ومل يبني وقتاً  {وَُّفوا بِاْلبَـْيِت اْلَعِتيقِ َوْلَيطَّ }:ألن اهلل عّز وجل قال قى حياً؛له تأخريه ما ب: قال مجهور العلماء
 .النتهائه وإمنا اختلفوا يف لزوم الدم بتأخريه

 .فأوجبه األحناف إذا ذهبت أيام مىن
 .وأوجبه املالكية إذا انسلخ شهر ذي احلجة ومل يطف

 .وأما احلنابلة والشافعية فلم يوجبوا الدم فيه مطلقاً 
وذهب ابن حزم إىل أنه إذا خرج شهر ذي احلجة فال يصح اإلتيان بالطواف وال غريه من أركان احلج والراجح 

 .ما ذهب إليه احلنابلة والشافعية ألن األصل براءة الذمة من وجوب الدم
 [:ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا  أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم]:قوله

 :ني الصفا واملروة يوم احلج األكرب قسمان من الناسيسعى ب
 .املتمتعون: القسم األول
القارنون واملفردون إذا مل يسعوا عند قدومهم هذا مذهب مجهور العلماء وأن القارن واملفرد إمنا : القسم الثاني

عند قدومه فعله جيب عليه سعي واحد، فإذا سعى عند قدومه أجزأه عن السعي يوم احلج األكرب، وإن تركه 
يسعك طوافك بالبيت وبالصفا »: قال هلايوم النحر حلديث عائشة املتقدم وقد كانت قارنة وفيه أن النيب 

 .«والمروة عن حجتك وعمرتك
وأما املتمتعون فجمهور العلماء ـ من املالكية والشافعية واألحناف واحلنابلة ـ على أنه جيب عليهم أن يطوفوا 

 .جيب عليهم سعي حلجهم وسعي لعمرهتم: افني طوافاً لعمرهتم وطوافاً حلجهم؛ أيبالصفا واملروة طو 
إنهم طافوا بعد أن : )مبا ثبت يف الصحيحني من حديث عائشة املتقدم وفيها أهنا قالت يف املتمتعني: واستدلوا

 (.رجعوا من منى طوافا  آخر
ل أبو كامل الفضل بن حسني مث ساق سنده إىل قا: واستدلوا أيضًا مبا رواه البخاري يف صحيحه قال البخاري

وأمرنا عشية التروية أن نهل بالحج ـ فهم متمتعون ـ فإذا فرغنا من : )أن ابن عباس قال: ابن عباس وفيه
 .«المناسك طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا وعلينا الهدي

يه إال سعي واحد بني الصفا واملروة فإذا سعى وعن اإلمام أمحد واختاره شيخ اإلسالم أن املتمتع ال جيب عل
ومل يطف : )للعمرة أجزأه ذلك عن احلج، واستدل رمحه اهلل مبا ثبت يف صحيح مسلم من حديث جابر قال

 (.وال أصحابه بني الصفا واملروة إال طوافاً واحداً النيب 
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املتمتعني فقد ثبت يف مسلم من حديث  وهذا يف املتمتعني كما هو يف القارنني واملفردين وجابر كان من: قالوا
بعد العمرة ـ فلما كان يوم : فقربنا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب ـ أي: )أيب الزبري عن جابر أنه قال

 (.التروية أهللنا بالحج وكفانا طوافنا األول بالصفا والمروة
فطاف : )قوله: أي« ول الزهريإنه من ق: قيل»: وأجاب شيخ اإلسالم عن حديث عائشة املتقدم بقوله

 ( .الذين تمتعوا بعد أن رجعوا من منى طوافا  آخر
 .وال شك أن هذا احلديث الثابت يف الصحيحني املتفق على صحته ال يرد مبثل هذا

: وأما حديث ابن عباس فأعل بأن البخاري مل يسمعه من أيب كامل الفضل بن حسني، فإنه قال يف صحيحه
 .فعلى ذلك هو منقطع: حدثنا، قالوا: يقل ومل« قال أبو كامل»

إما أن تكون من باب العنعنة كما هو مذهب مجهور العلماء ولذا غلطوا ابن ( قال)والصحيح أن هذه اللفظة 
إن : ردوا مقالته تلك وقالوا( قال: )حزم يف رده حديث املعازف، فإنه ملا ضعف حديث املعازف لقول البخاري

فكما لو ( قال: )و كامل من شيوخ البخاري وقد عاصره وهو من شيوخه فإذا قالهذا من باب العنعنة، وأب
 .والبخاري ليس معروفاً بالتدليس اتفاقاً فعلى ذلك حتمل روايته على السماع( عن: )قال

 .ألنه أخذ هذا َعْرضاً أو مبناولة أو مذاكرة، فلم يصرح بالتحديث لذلك: وإمنا أتى هبذه العبارة
ومعلقات البخاري صحيحة إذ جزم هبا فإن القاعدة عند أهل العلم أن ما : ن باب التعليقوإما أن تكون م

جزم به البخاري من املعلقات عمن كان من فوق شيوخه فهو صحيح إىل من جزم إليه، فكيف إذا كان عن 
 .شيوخه ال شك أنه أوىل بالقبول

، ورواه اإلمساعيلي يف مستخرجه على أن احلديث ثبت موصواًل فقد رواه مسلم خارج صحيحه موصوالً 
فعلى ذلك احلديث صحيح عن النيب . موصواًل، ورواه عنه البيهقي يف سننه موصواًل، فاحلديث ثابت موصوالً 

وال وجه لتضعيفه. 
وقد  بأن مراده القارنون بدليل ذكره للنيب: وأجاب أهل القول عن حديث جابر فإنه مشكل يف هذا الباب

 ( .وال أصحابه إال طوافا  واحدا  لم يطف النبي ):القكان قارناً فإنه 
فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج : )وهذا اجلواب ال خيلو من نظر ملا تقدم من قول جابر يف رواية ملسلم

 .فدل على أنه كان من املتمتعني (وكفانا طوافنا األول بالصفا والمروة
عندنا مثبت ونايف فابن عباس مثبت وجابر نايف، وال شك أن : القول بالرتجيح ال باجلمع فيقال: واألولى

املثبت مقدم على النايف، ومن حفظ حجة على من مل حيفظ فحفظت لنا عائشة وابن عباس أن املتمتعني قد 
 .طافوا بالصفا واملروة طوافاً آخر، وأما جابر فقد نفى ذلك، وال شك أن املثبت مقدم على النايف
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يف الصحيحني وحديث جابر يف مسلم، وأحاديث الصحيحني أرجح من أحاديث حديث عائشة : وأيضاً 
 .مسلم وكذلك حديث ابن عباس يف البخاري وأحاديث البخاري أصح من أحاديث مسلم

فإن السعي بني الصفا واملروة للمتمتعني يوم احلج األكرب ثابت عن صحابيني ونفيه قد جاء عن : وكذلك
 .عن راويني أرجح مما ثبت عن راو واحد صحايب واحد وال شك أن ما ثبت

قد جاءت من حديث « فقربنا النساء»: على أن رواية أيب الزبري اليت فيها التصريح بأهنم كانوا متمتعني بقوله
أيب الزبري عن جابر بالعنعنة، خبالف حديثه األول الذي ليس فيه التصريح بالتمتع فقد ورد بصيغة السماع 

وهذا ميكن محله ـ مجعًا بينه ( وال أصحابه بين الصفا والمروة إال طوافا  واحدا  ولم يطف النبي : )وفيه
وبني حديث ابن عباس وعائشة ـ على أصحابه القارنني كما تقدم وعنعنة أيب الزبري عن جابر فيها كالم لبعض 

 .أهل احلديث
ن لبس الثياب ومس النساء وغري وهو أن العمرة يثبت بعدها التحلل التام م: وهنا وجه آخر من أوجه الرتجيح

 .ذلك فوجب للحج سعي آخر ألنه منسك آخر منفصل عن املنسك األول الذي هو العمرة
 .فعلى ذلك الصواب مذهب مجهور العلماء

 .وأن على املتمتعني سعيني سعياً للعمرة وسعياً للحج كما أن هذا القول هو األحوط
 [ :ثم قد حل له كل شيء: ]قوله
ي ساء، فإذا طاف بالبيت القارن واملفرد وطاف وسعى املتمتع فقد حل له كل شيء ففحىت الن: أي

 (.ـ، ثم حل له كل شيء حرم عليهالنبي:ثم طاف بالبيت ـ أي):الصحيحني من حديث ابن عمر قال
سك فإذا فرغنا من المنا: )وأما املتمتع فال حيل التحلل التام حىت يسعى لقول ابن عباس يف احلديث املتقدم

 .ففيه أنه ال يتم حجهم إال بعد السعى بني الصفا واملروة (طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا
 

 [ :ثم يشرب من ماء زمزم: ]قوله
ثم أتى بني عبد المطلب وهم يسقون فناولوه : )قالملا ثبت يف حديث جابر يف سياقه لصفة حج النيب 

 .وذلك بعد طوافه لإلفاضة (دلوا  فشرب
 [ :لما أحب: ]قوله

: قالملا أحبه من خريي الدنيا واآلخرة ففي مسند أمحد وسنن ابن ماجه واحلديث حسن بشواهده أن النيب 
 .«ماء زمزم لما شرب له»

 [ :ويتضلع منه: ]قوله
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 .يشرب منه كثري حىت ميتلئ منه ما بني أضالعه: أي
ين أنهم ال يتضلعون من ماء بيننا وبين المنافق إن آية ما»: قالمبا روى ابن ماجه أن النيب : واستدلوا

 .لكن احلديث إسناده ضعيف، فإن فعل فهو حسن ألن هذا املاء مبارك «زمزم
 [ :ويدعو بما ورد: ]قوله

اللهم اجعله لنا علما  نافعا  ورزقا  واسعا  وريا  وشبعا  وشفاء من كل داء، اللهم ): أنه يقول: وذكروا يف هذا
وإمنا روى بعضه احلاكم يف مستدركه عن ابن ، ومل يرد هذا عن النيب ( مأله من حكمتكاغسل به قلبي وا

 .عباس رضي اهلل عنه وإسناده ال يصح، لكن إن دعا به فهو دعاء حسن
 [ :ثم يرجع فيبيت بمنى ثالث ليال: ]قوله
 .يرجع من مكة إىل مىن: أي

ة وهل املستحب له أن يصلي الظهر مبىن أو وقد تقدم أنه يفيض إىل مكة ضحى فيطوف هبا طواف الزيار 
 يصليها مبكة؟

ففيه  «أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى»: ثبت يف الصحيحني من حديث ابن عمر أن النيب 
 (.فصلى الظهر بمكة):ث جابر الطويل يف صحيح مسلم قاللكن يف حدي. صلى الظهر مبىنأن النيب 

صلى الظهر مبكة مث صالها تطوعًا بأصحابه مبىن كما فعل ي وغريه أن النيب واجلمع بينهما فيما ذكره النوو 
 .يف صالة اخلوف فقد صالها مرتني بكل طائفة مرة

وهذا ملن ليايل التشريق،: الثالث عشر؛ أي وليلة الثاين عشر وليلةشر،ليلة احلادي ع:ويبيت مبىن ثالث ليال
 .تأخر

ادي عشر وليلة الثاين عشر مث ينفر من مىن إذا رمى بعد زوال الشمس أما من تعجل فإنه يبيت ليلتني ليلة احل
 .من اليوم الثاين عشر

رخص للعباس بن عبد المطلب أن »واملبيت مبىن واجب من واجبات احلج ففي الصحيحني أن النيب 
يه أن له لعذره يدل على أن من ال عذر له جيب علفرتخيص النيب  «بيت بمكة ليالي منى ألجل سقايتهي

 .يبيت مبىن
فيرمي الجمرة األولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات ويجعلها يساره ويتأخر قليال  ويدعو : ]قوله

 [ :ثم يرمي الوسطى مثلها ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي وال يقف عندها طويال ،
مبىن، فريمي اجلمرة األوىل اليت تلي  وهو املسجد املعروف: « فيرمي الجمرة األولى وتلي مسجد الخيف»

 .مسجد اخليف وهي أبعد اجلمار عن مكة، يرميها بسبع حصيات يكرب اهلل مع كل حصاة
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أخذ ذات اليمني، وليس هذا يف حديث ابن : إذا رماها بسبع جعلها عن يساره؛ أي: «وجيعلها عن يساره»
 .كان يعجبه التيامنيامن فإن النيب عمر كما سيأيت لكن لعلهم إمنا استحبوا ذلك الستحباب الت

 .أي يسهل فيأخذ مكاناً سهالً ويتأخر عن الناس وعن حطمتهم وزحامهم: «ويتأخر قليال  »
 .فيدعو اهلل بدعاء طويل يرفع يديه فيه ويستقبل القبلة: «ويدعو طويال  »
حصاة مث يأخذ ذات  فيأيت اجلمرة الوسطى فريميها بسبع حصيات يكرب اهلل مع كل: «مث الوسطى مثلها»

 .الشمال
 .جيعل اجلمرة عن ميينه مث يسهل ويستقبل القبلة ويرفع يديه قائماً ويدعو دعاء طويالً : أي
أي جيعل اجلمرة عن ميينه ليكون مستقباًل للقبلة وفيه نظر، بل الثابت : «ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه»

نه رمى مجرة العقبة جاعاًل مكة عن يساره ومىن عن ميينه ما تقدم يف الصحيحني عن ابن مسعود أعن النيب 
 (.هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة: )وقال

 .فيجعل مكة عن يساره ومىن عن ميينه مث يرميها بسبع حصيات يكرب اهلل إثر كل حصاة
 .أي يكون يف بطن الوادي وال يكون يف أعاله: «ويستبطن الوادي وال يقف عندها»
 .لدعاء وال غريه: «ف عندهاوال يق»

القريبة إىل اخليف : أنه كان يرمي اجلمرة الدنيا ؛ أي: ودليل هذه املسألة ما ثبت يف البخاري عن ابن عمر
ومل يذكر أنه أخذ ذات اليمني لكن تقدم أنه يستحب ( بسبع حصيات يكبر اهلل إثر كل حصاة ثم يسهل)

ويقوم طوياًل ويرفع يديه يدعو مث يرمي الوسطى مث يأخذ ذات فيستقبل القبلة ( كان يعجبه التيامن)حلديث 
الشمال مث يسهل فيقوم ويستقبل القبلة فريفع يديه طوياًل يدعو مث يرمي مجرة العقبة من بطن الوادي وال يقف 

 (.ـ الرمي: يفعله ـ أيهكذا رأيت النبي : )عندها مث ينصرف مث يقول
د رمي مجرة العقبة وال غريها وثبت كما تقدم يف حديث ابن مسعود يف استقبل القبلة عنوليس فيه أن النيب 

 .الصحيحني أنه رمى مجرة العقبة جاعالً مكة عن يساره ومىن عن ميينه
كان يقف عند الجمرتين مقدار ما يقرأ سورة )أن ابن عمر : ويف مصنف ابن أيب شيبة بإسناد صحيح

كان يذكر اهلل عند الجمرتين ويكبره ويهلله ويحمده أنه  : )، ويف موطأ مالك بإسناد صحيح( البقرة
 (.ويدعو

والظاهر أنه ال يقف عند مجرة العقبة ألن الدعاء إمنا شرع يف جوف العبادة ال بعدها ولذا ال يشرع أيضاً 
 .الدعاء على املروة يف آخر األشواط

 [ :يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق: ]قوله
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التشريق وهو اليوم احلادي عشر، ويف اليوم الثاين وهو اليوم الثاين عشر، ويف اليوم يف اليوم األول من أيام 
 .الثالث وهو اليوم الثالث عشر من شهر ذي احلجة

 [ :بعد الزوال: ]قوله
ويف ( يرمي جمرة العقبة ضحى وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمسكان النبي : )حلديث جابر املتقدم وفيه

 (.كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا: )قالالبخاري عن ابن عمر 
وهذا هو مذهب مجهور الفقهاء وأن الرمي ال يصح إال بعد زوال الشمس يف اليوم األول من أيام التشريق، ويف 
اليوم الثاين وهو يوم النفر األول، ويف اليوم الثالث وهو يوم النفر الثاين؛ ألن الرمي قبل الزوال خيالف هدي النيب 

وكل ما كان على خالف هديه فهو رد يف هذا. 
 .اليوم الثالث عشر: جيزئه أن يرمي قبل الزوال يف يوم النفر الثاين؛ أي: وقال إسحاق

وهو قول أيب حنيفة، وخالفه يف ذلك صاحباه، وهو مروي عن ابن عباس عند البيهقي بإسناد ضعيف وهو 
 .قول طاووس

ل مبيت ليلته وال الرمي فيه إال ملن اختار التأخر فخففوا فيه ألن يوم النفر الثاين ال جيب يف األص: وذلك
 .لذلك

وهذا فيه ضعف فإنه وإن خفف فيه جبواز التعجل فيه لكن من اختار التأخر فليس له أن يرمي قبل الوقت 
 .املعني للرمي

ليوم الثاين عشر قبل أنه جيوز له أن يرمي يف يوم النفر األول وهو ا: وعن اإلمام أمحد وهو رواية عن أيب حنيفة
 .زوال الشمس

يدل على أنه ال جيزئ الرمي إال بعد زوال الشمس يف األيام الثالثة   «لتأخذوا عني مناسككم»: وقوله 
 .كلها، وهذا هو الصحيح وهو املشهور يف املذاهب األربعة

من نسي )اد صحيح وأما آخر وقت الرمي فاملذهب أنه ينتهي بغروب الشمس ألثر ابن عمر يف البيهقي بإسن
، ومذهب اجلمهور جوازه لياًل وتقدم  (الجمار حتى غربت الشمس فال يرِم حتى زوال الشمس من الغد

 .الكالم على هذه املسألة
 [ :مستقبل القبلة: ]قوله

 .وتقدم
 [ :مرتبا  : ]قوله

 .فيجب عليه أن يرميها بالرتتيب فريمي اجلمرة األوىل مث الوسطى مث مجرة العقبة
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« لتأخذوا عني مناسككم»: وأمره وقد قالنكَّسهن مل جيزئه ـ إال عن األوىل ـ ألنه خالف هدي النيب فإن 
 .هديه أنه رمى اجلمرة األوىل فالوسطى فالعقبةو«كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد» :وقال
 [ :فإن رماه كله في اليوم الثالث أجزأه ويرتبه بنيته: ]قوله

مجرة العقبة مث يرمي الصغرى فالوسطى فالعقبة عن اليوم األول من أيام التشريق، مث  فيبدأ عن يوم النحر فريمي
يرمي اجلمرة الصغرى فالوسطى فالعقبة عن اليوم الثاين، مث اجلمرة الصغرى فالوسطى فالعقبة عن اليوم الثالث؛ 

 .« لتأخذوا عني مناسككم»: ألن النيب صّلى اهلل عليه وسّلم قد رتب وقال 
 .زئه أن يرمي يف اليوم الثالث عن األيام اليت قبله وهذا باتفاق العلماءإذن جي

رخص لرعاء اإلبل بالبيتوتة عن منى يرمون يوم )مبا ثبت عند اخلمسة بإسناد صحيح أن النيب : واستدلوا
 فجمعوا بني اليوم احلادي عشر (النحر ثم يرمون الغد وما بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر

 .ثاين عشروال
إذا رمى يف اليوم الثاين عشر عنه وعن اليوم : فعلى ذلك «يرموا يوما  ويدعوا يوما  »: اودويف رواية أليب د

 .احلادي عشر مرتباً أجزأه، وإذا رمى يف اليوم الثالث عشر عنه وعن الثاين عشر واحلادي عشر أجزأه
 لكن اختلفوا هل هذا من باب القضاء أم من باب األداء؟

 .هو من باب األداء فعلى ذلك ال دم عليه ألنه قد فعل العبادة يف وقتها: ل اجلمهورفقا
وقت الضرورة للصالة، فمن صلى العصر مثاًل عند اصفرار الشمس أجزأه وليس هذا من باب : ويشبه هذا

 .القضاء بل من باب األداء
 .هو من باب القضاء فعليه دم: وقال األحناف

مل يوجب على رعاء اإلبل الدم، وألن ابن عمر قال فيمن نسى مهور ألن النيب والصحيح ما ذهب إليه اجل
 .رمي اجلمار حىت غربت الشمس أنه يرمي بعد الزوال من الغد، ومل يوجب عليه ابن عمر شيئاً 

 .فعلى ذلك الراجح أنه ال دم عليهم
الواجب عليه أن يرمي كل يوم يف  لكن األظهر أن ذلك ال جيوز إال ألهل األعذار أو عند الزحام الشديد وأن

ويشبه هذا كما تقدم وقت الضرورة « لتأخذوا عني مناسككم»: وقد قاليومه ألن هذا هو فعل النيب 
للصالة، فإنه ال جيوز للمسلم أن يؤخر صالة العشاء بعد نصف الليل، لكن إن صالها بعد نصف الليل وقبل 

 .ة جتزئه وال قضاء عليه وهنا كذلكطلوع الفجر فهو وقت أداء ال وقت قضاء والصال
واملذهب أنه يعد تاركاً لألفضل، والقول بعدم اجلواز أظهر وهو مذهب احلنفية واملالكية لكن مع الزحام الشديد 

 .ينبغي القول باجلواز، واهلل أعلم
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الثالث عشر  ومذهب احلنابلة وهو قول اجلمهور أنه جيزئه أن يرمي عن يوم النحر كذلك، فلو رمى يف اليوم* 
 .عن يوم النحر وأيام التشريق أجزأه ذلك

 .واألظهر أن يوم النحر يوم مستقل بنفسه؛ ألن ابتداء وقت الرمي فيه خيتلف عن بقية األيام
 .وهو قول بعض العلماء واختاره الشنقيطي يف أضواء البيان

لقوله عليه الصالة والسالم واعلم أنه جيب أن يرمي كل مجرة بسبع حصيات وهو مذهب مجهور أهل العلم، 
 .« لتأخذوا عني مناسككم»

 .وال يصح أن يرمي الوسطى حىت يرمي الدنيا بسبع، وكذا العقبة ال يصح رميها حىت يرمي الوسطى بسبع
 .فإن شك يف أنه أسقط حصاة ال يدري من أيها جعلها من األوىل فيتمها مث يرمي األخرى مرتباً ليربأ منه بيقني

ة أو حصاتني من األخرية فعليه طعام مسكني عن كل حصاة كما يف الشعره، وإن كان أكثر وإن أسقط حصا
 .فعليه دم ولو كان الرتك من غري األخرية مل يصح ما بعدها حىت يتمها

 .وعن أمحد ال شيء يف ترك احلصاتني وعنه ال شيء يف ترك حصاة واحدة
رميت : وبعضهم يقولنا في الحجة مع النبي رجع: )ما رواه النسائي وأمحد عن سعد قال: ودليل هذا

 (.رميت بست حصيات فلم يعب بعضهم على بعض: بسبع حصيات، وبعضهم يقول
 .« لتأخذوا عني مناسككم»: رمى بسبع حصيات وقالإن النيب : وأما دليل مجهور العلماء فقالوا

الف به سنته وهذا القول هو الراجح فال ختوأما ما جاء عن بعض الصحابة فلم يثبت لنا أنه بلغ رسول اهلل 
 .وأنه جيب أن يرمي كل مجرة بسبع حصيات

 [ :فإن أخره عنه أو لم يبت بها فعليه دم: ]قوله
 .أي أخر الرمي عن أيام التشريق: «إن أخره عنه»

تاركاً كأن يرمي يف الرابع عشر من ذي احلجة فال جيزئه وعليه دم ألن العبادة ال جتزئ بعد خروج وقتها فيكون 
لشيء من النسك، ومن ترك شيئاً من النسك فعليه دم كما صح ذلك عن ابن عباس يف موطأ مالك وغريه أنه 

 .«من نسي شيئا  من نسكه أو تركه فليهرق دما  »: قال
وإمنا هو أثر عن ابن وهذا هو حجة مجهور العلماء يف إجياب الدماء، فليس يف ذلك حديث عن النيب 

 .ال يعلم له خمالف، وألنه اشتهر ومل يعلم له خمالف فيكون إمجاعاً  عباس وهو حجة ألنه
 .فمن ترك من نسكه شيئاً من رمي أو غريه أو نسيه فعليه أن يهريق دماً 

 [ :أو لم يبت بها: ]قوله
 .أو مل يبت مبىن بل بات مبكة لغري عذر فعليه دم
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فردها خبالف املبيت مبزدلفة، واختار املوفق أن وإن ترك ليلة واحدة فعليه إطعام مسكني ألهنا ليست نسكًا مب
 .عليه دماً وهو رواية عن أمحد واملذهب أظهر 

 [ :ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب: ]قوله
 .فمن أراد أن يتعجل يف يومني فعليه اخلروج من مىن قبل غروب الشمس

 [ :وإال لزمه المبيت والرمي من الغد: ]قوله
الشمس من مىن فإنه يلزمه أن يبيت مبىن ليلة الثالث عشر من ذي احلجة وأن يرمي  فإن مل خيرج قبل غروب

فجعل اليومني ظرفًا للتعجل  {ْوَمْيِن َفاَل ِإْثَم َعَلْيهِ َفَمْن تـََعجََّل ِفي يَـ }:غد بعد زوال الشمس لقوله تعاىلمن ال
 .واليوم ينتهي بغروب مشسه

قبل غروب الشمس أما من غربت عليه الشمس من اليوم الثاين والتعجل يف اليومني رخصة ملن خرج من مىن 
 .عشر فيجب عليه املبيت ليلة الثالث عشر والرمي بعد زوال الشمس

من غربت عليه الشمس من وْسط أيام ): قال: وملا ثبت يف موطأ مالك بإسناد صحيح عن ابن عمر
وهو ثابت عن ( ر ثم ليرم الجمار من الغدفال ينف( وهو اليوم الثاني عشر وهو يوم النفر األول)التشريق 

عمر رواه ابن املنذر وغريه، وال يعلم هلما خمالف وهذا هو مذهب مجاهري العلماء، وأن من غربت عليه الشمس 
لكن إن . فال جيوز له التعجل بل جيب عليه أن يبيت مبىن ليلة الثالث عشر ويرمي اجلمار بعد زوال الشمس

 .غربت عليه الشمس فال حرج عليه أن يدفع ألنه بغري اختيارهارحتل فحبسه الزحام حىت 
كما يف أيب داود بإسناد ويستحب لإلمام أن خيطب الناس يف وسط أيام التشريق لثبوت ذلك عن النيب 

فيخطب يف اليوم احلادي عشر بالناس فيعلمهم ما بقي ( خطب في وسط أيام التشريق)صحيح أن النيب 
 .من املناسك

ل أو تأخر فيستحب له أن يصلي الظهر والعصر واملغرب والعشاء باألبطح وهو احملّصب ويرقد رقدة فإذا تعج
 .مث يطوف طواف الوداع ليالً 

صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب )أن النيب : فقد ثبت يف البخاري
 .وهو طواف الوداع (ليال  ـ فطاف بالبيت: ـ أي

أراد أن يظهر يف احملصب شعائر اإلسالم من إقامة الصلوات وذكر اهلل وهو من ذلك أن النيب واحلكمة 
املوضع الذي تقاسم فيه الكفار على الكفر من مقاطعته عليه الصالة والسالم ومقاطعة من آمن معه وناصره 

ن غدا  إن شاء اهلل إنا نازلو »: قالمن بين هاشم يف الشعب الذي حوصروا فيه ويف الصحيحني أن النيب 
 .«بخيف بني كنانة ـ وهو المحصب ـ حيث تقاسموا على الكفر
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 [ :فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للواداع: ]قوله رحمه اهلل تعالى
إذا أراد احلاج اخلروج من مكة فيجب عليه قبل خروجه منها أن يطوف للوداع؛ ليكون آخر العهد بالبيت، 

ن جنس توديع القريب أقاربه عند سفره، ويسمى أيضًا بطواف الصدر؛ ألنه يقع عند صدور فهو توديع له م
 .الناس متوجهني من مكة إىل بالدهم

فيه أن من مل يرد اخلروج من مكة فال جيب عليه طواف الوداع، وال يشرع : «إذا أراد الخروج»: وقول املؤلف
ني له، فإن الوداع ال يقع من مالزم مقيم وإمنا يقع من مفارق له؛ ألنه إمنا يشرع للمفارقني للمكان ال للمالزم

 أمر الناس أن يكون آخر عهدهم: )ما ثبت يف الصحيحني عن ابن عباس قال: ودليل وجوب طواف الوداع
آخر عهدهم بالبيت الطواف، وهذا باإلمجاع، وليس املراد به : أي ؛(بالبيت، إال أنه خفف عن الحائض

 .ملروة ألنه ليس بالبيتالسعي بني الصفا وا
: ، ويف قوله«أمر الناس»: له يف قول الصحايبوهذا احلديث دليل على وجوب طواف الوداع ألمر النيب 

، ما يدل على وجوبه؛ ألن السنة مخفف فيها أصال  وليس بركن من أركان «إال أنه خفف عن الحائض»
يا رسول اهلل : فقيل« أحابستنا هي؟»: هي حائض، فقال: لما سأل عن صفية؟ فقيلالحج؛ ألن النبي 

اخرجوا من مكة، فدل هذا على أن طواف الوداع : ؛ أي«اخرجوا»: فقالإنها قد أفاضت يوم النحر، 
 .ليس بركن؛ ألنه لو كان ركنا  لحبسهم عن الخروج حتى تطهر وتأتي به

 [ :فإن أقام أو اتجر بعده أعاده: ]قوله
أمر الناس أن يكون آخر عهدهم »: من مجيع أموره ومناسكه لقول وقت طواف الوداع هو انتهاء احلاج

، فهو إمنا يشرع له إذا أراد اخلروج من مكة وانتهى من مجيع أموره، وهذا املعىن الذي تفيده كلمة «بالبيت
 .الوداع، فالوداع إمنا يكون عند املفارقة، فإذا أراد املسافر أن يفارق البلد ودَّع أهله وإخوانه

 .إذا طاف طواف الوداع مث أقام أو اجتر بعده، فيجب عليه أن يعيده وهو قول اجلمهور: لكفعلى ذ
 .بل إن فعله يف وقته بعد النفر أجزأ ولو أقام بعده: وقال األحناف

 .أمر أن يكون آخر العهد بالبيتوهذا خالف السنة، فإن النيب 
قه أو شراء زاد أو انتظار رفقة وحنو ذلك فإنه ال وال خالف بني أهل العلم أنه إن اشتغل بقضاء حاجة يف طري

جيب عليه أن يعيده، فإن هذا ال ينايف الوداع يف عرف الناس، فإن املودع رمبا اشرتى شيئًا أو قضى حاجًة يف 
 .طريقه قبل خروجه

 [ :وإن تركه غير حائض رجع إليه فإن شق أو لم يرجع فعليه دم: ]قوله
 .على أن احلائض ال جيب عليها طواف الوداع، بل ال يصح منها ما يدل: «غري حائض»: يف قوله
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، « أحابستنا هي»، ويف حديث صفية يف قوله « إال أنه خفف عن الحائض»: ودليل ذلك قوله يف احلديث
 .« اخرجوا»: إهنا طافت لإلفاضة، قال: فلما قيل له

نتظر حىت تطهر مث تطوف، بل يسقط فدل هذا على سقوط طواف الوداع عن احلائض وأنه ال جيب عليها أن ت
 .عنها، وإن كانت تطهر قريباً 

 .وإن طهرت احلائض قبل مفارقة عمران مكة رجعت ألهنا يف حكم املقيم
ألم وكذلك النفساء، فأحكام احلائض ثابتة للنفساء فيما جيب وفيما يسقط، باتفاق العلماء، وقد قال 

 .قط طواف الوادع عنها، وعلى ذلك فيس« لعلك نفست»: سلمة وقد حاضت
 [ :وإن تركه رجع إليه: ]قوله

إذا أمرتكم »: فمن تركه ممن جيب عليه، فإنه يرجع إليه؛ ألنه واجب، فيجب عليه أن يفعله، وقد قال النيب 
 .«بأمر فأتوا منه ما استطعتم

 [ :فإن شق: ]قوله
فة قصر فعليه دم واملذهب ولو رجع؛ الرجوع عليه ملرض أو فوات رفقه مل يرجع وعليه دم، وإن بعد مسا: أي

ألن الدم استقر عليه بذلك خبالف القريب وذكر املوفق احتمااًل أنه يسقط أيضاً، واملذهب أظهر لفوات حمله 
 .وال دليل على قضاءه

 .وال مشقة عليه فإنه جيب عليه دم؛ ألنه تارك لشيء من نسكه الواجب: «أو لم يرجع»
: افة قصر سواء كان معذورًا أو مل يكن معذورًا فعليه دم؛ لعموم قول ابن عباسمن مل يرجع وقد بعد مس: إذاً 
 .شامل للمعذور وغريه« أو تركه»: ، فقوله (من نسي شيئا  من نسكه أو تركه فعليه دم)

 [ :وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عنه وداعا  : ]قوله
 :مسألة

ىن يف اليوم الثاين عشر أو يف اليوم الثالث عشر أجزأه عن طواف فإن أخر طواف اإلفاضة حىت خرج من م
الوداع ألنه أمر أن يكون آخر عهده بالبيت وقد فعل، فطواف الوداع ليس مقصودًا لذاته، بل املقصود أن 
يودع البيت بطواف، وقد ودعه بطواف اإلفاضة، فأجزأ عن طواف الوداع، لكن ال ينوي الوداع فقط بل ينوي 

ة فقط أواإلفاضة والوداع مجيعًا وإن ومل ينوي شيئًا أجزأه كما تقدم ألن نية الدخول يف النسك تكفي اإلفاض
 .وانصرف إىل اإلفاضة وسقط عنه الوداع

 [ :ويقف غير الحائض بين الركن والباب: ]قوله
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ه واضعاً وجهه وصدره فيشرع له أن يقف بني الركن ـ وهو احلجر األسود ـ والباب، وهو ما يسمى بامللتزم، فليتزم
 .وذراعيه وكفيه عليه

ملا روى أبو داود يف سننه من حديث املثىن بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عبد اهلل بن 
: عمرو استلم احلجر مث قام بني الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه وبسطهما بسطاً، وقال

 (.هكذا رأيت النبي )
بن الصباح ضعيف احلديث، لكن للحديث شاهد عند أيب داود من حديث عبد الرمحن بن صفوان وفيه  واملثىن

يزيد بن أيب زياد وهو ضعيف أيضاً، وله شاهد موقوف عن ابن عباس عند البيهقي وعبد الرزاق يف مصنفه، 
 .فريتقي هبا إىل درجة احلسن

 .هموهو مشروع عند أهل العلم من احلنابلة والشافعية وغري 
 [ :داعيا  بما ورد: ]قوله

دعاء يف هذا املوضع وال عن أحٍد من أصحابه، لكن ذكروا دعاًء يف هذا املوضع عن بعض مل يرد عن النيب 
 .مث ذكره« وقد روي هذا عن بعض السلف»: السلف قال صاحب املهذب

اللهم هذا »: لشافعية، ومطلعهوهو دعاء طويل مذكور يف املغين ويف الروض املربع ويف سائر كتب احلنابلة وا
 .إىل آخره« ...بيتك وأنا عبدك ابن عبدك ابن أمتك حملتني وسخرت لي ما خلقت

 .وال بأس بالدعاء به، من غري اعتقاد أن الدعاء به يف هذا املوضع سنة، وإن دعا مبا تيسر له فحسن
 

 [ :وتقف الحائض ببابه فتدعو بهذا الدعاء: ]قوله
فتدعو هذا الدعاء؛ ألن احلائض ممنوعة من دخول البيت والصحيح أنه ال يقال  تقف بباب احلرم: أي

 .مل يأمر به صفية وال غريهاباستحبابه للحائض ألن النيب 
 [ :وقبري صاحبيهوتستحب زيارة قبر النبي : ]قوله

 .جلفإن كان من غري شد لرحله فيستحب فهو من األعمال الصاحلة اليت يتقرب هبا إىل اهلل عّز و 
: ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد»: قالسفر فال جيوز؛ ألن النيب : وأما إن كان بشد رحل؛ أي

 .«المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد األقصى
ال ميسون القرب وال : أي« أهل العلم كانوا ال يمسونه»: ومن البدع أن يتمسح بقربه، فقد قال اإلمام أمحد

 .فيها قرب النيب  احلجرة الشريفة اليت
 .وحكى شيخ اإلسالم النهي عن ذلك باتفاق أهل العلم.القرب بالدعاء، بل يستقبل البيتكما أنه ال يستقبل 
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أو عند قرب أحد من الناس، نص على هذا شيخ اإلسالم كما أن من البدع قصد الدعاء عند قرب النيب 
 .مساجد يعبد اهلل فيها وغريه، ومل يثبت عن أحٍد من الصحابة والقبور ال تتخذ

له بالشفاعة والوسيلة، فإن هذا دعاء حسن، وإن دعا أليب وإمنا يدعى ألهل القبور، فإن دعا عند قرب النيب 
 .بكر وعمر برفعة الدرجات وحنو ذلك فحسن

من حج فزار قبرى بعد »: وما يذكره بعض الفقهاء من األحاديث يف هذا الباب فال أصل هلا، كحديث 
وغري ذلك واه الدارقطين وغريه وال أصل له،بل هو حديث باطل،ر  «نيفكأنما زارني في حياتي وصحبمماتي 

 .باحلج وال ارتباط لزيارة قربه باطلة ضعفها شيخ اإلسالم وغريه، من األحاديث يف هذا الباب فهي أحاديث
 [ :وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات: ]قوله

نة ومن أتى على املدينة من غري أهلها فميقاهتم ذو احلليفة وهكذا أهل البلدان فإن كان مثاًل من أهل املدي
 «من غيرهن ممن أراد الحج والعمرةهن لهن ولمن أتى عليهن »: األخرى، ودليل هذا ما تقدم من قوله 

 .فهذه املواقيت مواقيت للحج والعمرة
 [ :أو من أدنى الحل من مكي ونحوه: ]قوله

سواء كان مقيمًا يف مكة من أهلها أو كان من الزائرين هلا، فإن ميقاهتم هو أدىن احلل من  هذا إذا كان مكياً 
 .التنعيم أو اجلعرانة أو احلديبية أو غريها من احلل

 .«حتى أهل مكة من مكة»: وأما ميقاهتم للحج فمن مكة حلديث
 [ :ال من الحرم: ]قوله

أن يهلوا بالعمرة من احلرم ليس هلم ذلك باالتفاق ألن النيب فليس للمكيني أو من نزل مكة من غري املقيمني 
أمر عبد الرمحن بن أيب بكر أن يعمر عائشة من التنعيم كما ثبت ذلك يف الصحيحني. 

 .ومن أهلَّ من احلرم، أجزأ عنه وعليه دم
التنعيم أو غريه  أن يعتمر املكي أو غريه من النازلني مبكة من: وال يستحب كما قرر هذا شيخ اإلسالم وغريه

 .من احلل فالعمرة إمنا تشرع للقادمني إىل مكة ال يشرع أن يتكلف اخلروج من مكة للعمرة
وقد اعتمر مرارا  وحج حجة الوداع ـ لم يتكلف هذا، فلم يخرج من مكة ال إلى التنعيم وال ـ ألن النيب 

أحد منهم فعل ذلك مع توافر  إلى غيره ليرجع بعمرة وكذلك أصحابه من المكيين وغيرهم لم يصح عن
الهمم على نقله، وتقدم أن العمرة ال تجب على المكيين على الصحيح وهو منصوص أحمد ولذا قال 

يا أهل مكة ليس عليكم عمرة إنما عمرتكم الطواف : )ابن عباس ـ كما في مصنف ابن أبي شيبة وغيره ـ
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يا أهل مكة ليس عليكم عمرة إنما ): كان يقول  وحنوه عن عطاء إمام أهل زمانه يف املناسك فإنه( بالبيت
 .رواه ابن أيب شيبة( عمرتكم الطواف بالبيت

الذين يعتمرون من التنعيم ما »: وروى سعيد بن منصور عن طاووس كما حكى ذلك شيخ اإلسالم أنه قال
لى أربعة ألنه يدع الطواف بالبيت ويخرج إ: فلم يعذبون؟ قال: أدري أيؤجرون عليها أم يعذبون، قيل

أميال ويجيء وإلى أن يجيء من أربعة أميال قد طاف مائتى طواف وكلما طاف بالبيت كان أفضل من 
 .«أن يمشي في غير شيء

من شجرة : أأعتمر من الشجرة ـ أي»: ولذا ملا سئل عطاء كما روى ذلك عبد الرزاق يف مصنفه فقيل له
 .«ال: الرضوان ـ في الحديبية فقال

فلم يأمرها هبا ومل  ــ كما ثبت يف الصحيحني ن لعائشة هبا تطييبًا خلاطرها بعد مراجعتها له إمنا أذوالنيب 
يستحبها هلا وإمنا استأذنته وأكثرت عليه فأذن هلا وكانت تقول يف مصنف عبد الرزاق ـ فيما حكاه شيخ 

تمر العمرة التي ألن أصوم ثالثة أيام أو أتصدق على عشرة مساكين أحب إلى من أن أع: )اإلسالم ـ
كما تقدم ـ أذن لعائشة هبا لكنها ليست مبستحبة وإن كانت عمرة جمزئه ألن النيب ( اعتمرت من التنعيم

 .فهي كصالة املرأة يف املسجد وصالهتا يف بيتها أفضل هلا، فالطواف يف البيت أفضل من عمرة التنعيم
 
 

 [ :فإذا طاف وسعى وقصر حل: ]قوله
وأصحابه كما تقدم يف سياق عمرهتم يف وسعى وقصر أو حلق حل، وهذا هو فعل النيب إمجاعاً فإذا طاف  

 .حجة الوداع
 [ :ويباح كل وقت: ]قوله
 .يف أشهر احلج وغريها: أي

كلها    وأما ما كان يعتقده أهل اجلاهلية من أهنا ال تشرع يف أشهر احلج فقد أبطله اإلسالم بل ُعمر النيب 
 .كانت يف أشهر احلج

: ويف رواية« عمرة في رمضان تعدل حجة»: قالفضلها العمرة يف رمضان كما يف الصحيحني أن النيب وأ
 .«تقضى حجة أو حجة معي»

المبرور ليس له  العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج»: وله أن يكررها يف السنة مىت شاء لقوله 
تابعوا بين الحج والعمرة »: يقيد وقال فيما رواه الرتمذي وملفقد أطلق النيب . متفق عليه «جزاء إال الجنة
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فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة 
 .«ثواب إال الجنة

وروي هذا عن « ال بد للعمرة من حلق أو تقصير وفي عشرة أيام يمكن الحلق»: إال أن اإلمام أمحد قال
 .خرج حبيث ميكن حلقه ـ فإنه يعتمر: أنه كان إذا محَّم رأسه ـ يعين: كما عند الشافعيأنس  

 .لكن احلديث املتقدم مطلق فله أن يكررها ما شاء على ما تقدم تقريره
 [ :وتجزئ عن الفرض: ]قوله

 .يف أي وقت من السنة فعلها لظاهر األدلة
 [ :وأركان الحج اإلحرام والوقوف: ]قوله

 .«إنما األعمال بالنيات»: تقدم تعريفه وهو نية الدخول يف النسك حلديث :اإلحرام
 .بعرفة وهو ركن وتقدم دليله« والوقوف»

 [ :وطواف الزيارة والسعي: ]قوله
 .فطواف الزيارة ركن وتقدم ما يدل عليه وكذلك السعي ركن، وهو املشهور يف املذهب وقول اجلمهور

أن السعي واجب جيرب بدم، وهو رواية عن : حلنابلة كالقاضي واملوفقوذهب األحناف وهو قول طائفة من ا
 .اإلمام أمحد

 .إنه سنة، وهو رواية عن اإلمام أمحد: وقيل
 .فعن اإلمام أمحد يف السعي بني الصفا واملروة باحلج والعمرة ثالث روايات

ِمْن َشَعاِئِر اللَِّه َفَمْن َحجَّ اْلبَـْيَت َأِو اْعَتَمَر  ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوةَ }: إنه سنة، فاستدل بقوله تعاىل: أما من قال
 .فنفي اجلناح يدل على أن الطواف بالصفا واملروة ليس بواجب: قال {َلْيِه َأْن َيطَّوََّف ِبِهَماَفالَ ُجَناَح عَ 

وبيان ( رأيتبئسما : )وهذا استدالل باطل أبطلته عائشة رضي اهلل عنها ـ كما يف الصحيحني ـ فقالت لعروة
 :بطالن هذا التفسري من أوجه

ز أن حتل قال فجعله من شعائره، وشعائر اهلل ال جيو  {ْرَوَة ِمْن َشَعاِئِر اللَّهِ ِإنَّ الصََّفا َواْلمَ }: أن اهلل قال: األول
 . {تـَْقَوى اْلُقُلوبِ  نْ وَمْن يـَُعظِّْم َشَعاِئَر اللَِّه فَِإنَـَّها مِ }: وقال{ اللَّهِ  الَ ُتِحلُّوا َشَعاِئرَ }: تعاىل

َفاَل }:قال كما بينته عائشة يف روايتها بل« فال جناح عليه أال يطوف بهما»: أن اهلل عّز وجل مل يقل: الثاني
ال إمث عليه : أي« أال يطوف بهما» : ولو كان املقصود هو نفي اإلجياب لقال{َلْيِه َأْن َيطَّوََّف ِبِهَماُجَناَح عَ 

 .ال إمث عليه أن يطوف: أال يطوف فال يقال
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كانوا   أن سبب نزول هذه اآلية هو أن بعض األنصار قد حترج من الطواف بني الصفا واملروة العتقاد: الثالث
 .يعتقدونه يف اجلاهلية، فجاءت اآلية لرفع احلرج عنهم، كما ثبت يف الصحيحني عن عائشة

وطاف المسلمون طاف النبي : )شة قالتوالراجح أنه ركن وهو قول اجلمهور ملا ثبت يف مسلم عن عائ
 (.فكانت سنة فلعمري ما أتم اهلل حج من لم يطف بين الصفا والمروة

أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك طفنا : )وكذلك ما تقدم من قول ابن عباس
وبني الصفا واملروة فدل على أنه  فرتب متام احلج على الطواف بالبيت (بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا

 .ال يتم احلج إال هبما
 .«اسعوا فإن اهلل كتب عليكم السعي»: قالوثبت يف املسند واحلديث صحيح أن النيب 

 .«لتأخذوا عني مناسككم»: وقولهولفعل النيب 
أنه واجب ال ركن  إهنا تدل على: ومن قال بالوجوب وهم األحناف ومن وافقهم استدلوا هبذه األدلة لكن قالوا

 .وهو ضعيف ألن ظاهر األدلة املذكورة يدل على أنه ركن وهو الراجح وهو قول اجلمهور كما تقدم
 [ :اإلحرام من الميقات المعتبر له، والوقوف بعرفة إلى الغروب: وواجباته: ]قوله

 .جمرد الوقوف ركن لكن الوقوف إىل الغروب واجب
الليل، والرمي والحالق  الرعاية بمنى ومزدلفة إلى بعد نصفوالمبيت لغير أهل السقاية و ]:قوله

 :[والوداع
 .تقدم أن هذه واجبات احلج وتقدم ما يدل على ذلك

 
 [ :والباقي سنن: ]قوله

 .كاالضطباع والرمل وطواف القدوم وغريها
 [ :وأركان العمرة، إحرام وطواف وسعي: ]قوله
 .رةنية الدخول يف نسك العم: أي« اإلحرام»: قوله
 [ :الحالق، واإلحرام من ميقاتها: وواجباتها: ]قوله

 .فهذه واجبات العمرة، وظاهر كالم املؤلف أن طواف الوداع ليس من واجبات العمرة وهو املذهب
قد اعتمر عدة ُعَمر ومل يثبت أنه طاف للوداع وال أمر به ولو كان ذلك ثابتاً لنقل إلينا وألن ألن النيب : قالوا

راءة الذمة من الواجبات، وعليه املذاهب األربعة واختاره مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهلل األصل هو ب
 .تعاىل
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 .وذهب بعض أهل العلم إىل أن طواف الوداع واجب يف العمرة
نع في عمرتك ما أنت اص»: أنه قال لسائل يف عمرة اجلعرانهمبا ثبت يف الصحيحني عن النيب : واستدلوا

 .فهذا يدل على أن كل ما يصنع يف احلج فيجب أن يصنع يف العمرة: الواق«حجك صانع في
وإمنا استثين الوقوف بعرفة والرمي وغري ذلك من مناسك احلج اليت مل نقل بوجوهبا يف العمرة ألهنا : قالوا

ه خبالف احلج فإنه باإلمجاع ال تشرع يف العمرة فأخرجها اإلمجاع، وألن العمرة متعلقة بالبيت وال تعلق هلا بغري 
يتعلق بالبيت وبغريه فشرعت له تلك املناسك أما العمرة فإمنا يشرع هلا ما يتعلق بالبيت مما هو ثابت يف احلج، 

 .وطواف الوداع من ذلك
لكن  «أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيتمن حج البيت »: قالوروى الرتمذي يف سننه أن النيب 

 .وهو ضعيف احلديثاحلديث فيه احلجاج بن أرطاة 
واألقوى فيما يظهر يل أن طواف الوداع نسك مستقل بنفسه يشرع للخارج من مكة سواًء كان حاجًا أو 
معتمرًا أو غريمها وهو اختيار شيخ اإلسالم ومذهب الشافعية واختاره النووي وطائفة من املالكية واحلنابلة فهو 

 .متعلق بالبيت توديعاً له
افه مث أقام بعده فإنه جيب عليه أن يعيده، وألنه إمنا يشرع له إذا أراد اخلروج ولو بعد ويدل على هذا أن من ط

مدة طويلة خبالف مناسك احلج فإهنا مشروعة يف أيام احلج باالتفاق، فإن سائر واجبات احلج وأركانه وسننه 
ن ذلك بعد شهر ذي احلجة، إمنا تشرع يف أيام احلج، وأما طواف الوداع فإنه يشرع عند إرادة اخلروج ولو كا

 .فهو مشروع لكل خارج لكن جيب على احلاج دون املعتمر لظاهر األدلة، واهلل اعلم
 .أما إذا اعتمر مث خرج مباشرة فإنه ال جيب عليه طواف الوداع باتفاق العلماء

 [ :فمن ترك اإلحرام لم ينعقد نسكه: ]قوله
إنما األعمال »: ألعمال ال تصح إال بالنيات لقوله رجل مل ينو حجًا أو عمرة فال ينعقد نسكه ألن ا

 .فإذا مل ينو احلج أو العمرة مل ينعقد نسكه وهذا بإمجاع العلماء «بالنيات
 [ :وإن ترك ركنا  غيره لم يتم نسكه إال به: ]قوله

تصح العبادات  إن ترك ركنًا غري اإلحرام من أركان احلج أو العمرة كالطواف مل يتم نسكه إال به ألنه ركن وال
وهذا أيضاً  «؟أحابستنا هي»: ية قد حاضت فقالإن صف: ملا قيل لهوال تتم إال بأركاهنا وقد قال النيب 

 .باتفاق العلماء
 [ :ومن ترك واجبا  فعليه دم: ]قوله

 .من ترك واجباً سواء كان ذلك سهواً أو جهالً فإن عليه أن جيربه بدم عند مجاهري العلماء
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وال يعلم له «  من نسي من نسكه شيئا  أو تركه فليهرق دما  »: تقدم عن ابن عباس أنه قال ودليل ذلك ما
خمالف فكان حجة، ويبعد أن يوجب ابن عباس رضي اهلل عنهما الدماء يف هذه املسائل الكثرية وال يكون 

 .فيكون إمجاعاً عنده ما يعتمد عليه، وهذا األثر قد اشتهر أيضاً عن ابن عباس ومل يعلم له خمالف فيه 
 .فإذن من ترك واجباً من واجبات احلج ساهياً أو جاهالً فإن عليه دماً 

مل  أما من ترك واجبًا من الواجبات لعجزه عنه كمن فاته املبيت مبزدلفة للزحام فال شيء عليه ألن النيب 
 .العجز عنها يوجب ذلك مع العجز وتأخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز وألن الواجبات تسقط عند

إن من فعل حمظورًا من حمظورات اإلحرام : مل فرقنا بني هذه املسألة وبني ما يتعلق بالفدية فقلنا: إن قال قائل
 جاهالً أو ناسياً فال شيء عليه ومن ترك واجباً ناسياً أو جاهالً فعليه دم؟

ال يزال املكلف يطالب هبا إن تركها وأما أن بينهما فرقًا فالواجبات أوامر واحملظورات نواهي فاألوامر : فاجلواب
النواهي فاملخالف من فعلها على جهة التعمد، ولذا تقدم التفريق بني من صلى وعليه جناسة ناسيًا فصالته 

 .صحيحة، وبني من صلى بال وضوء فصالته باطلة للفرق بني باب األوامر وباب النواهي
 [ :أو سنة فال شيء عليه: ]قوله

 .ن السنن كاالضطباع والرمل وغريمها فإنه ال شيء عليه وهذا باتفاق العلماءفمن ترك سنة م
 باب الفوات واإلحصار

 .سبق فلم يُدرك: مصدر فات؛ أي: الفوات لغة
 .دخل عليه يوم النحر ومل يقف بعرفة، فهذا هو الفوات: هو عدم إدراك الوقوف بعرفة؛ أي: واصطالحاً 

 .واحلبس املنع: وأما اإلحصار فهو يف اللغة
منع احملرم من إمتام نسكه، كأن مينع من الوقوف بعرفة أو من طواف الزيارة، أو مينع من احلج  : ويف االصطالح

 .كله أو العمرة كلها، فهذا هو اإلحصار
 .هو عدم إدراك عرفة فهو خاص بعرفة: فالفوات

 .عام يف عرفة وغريها، كما أنه عام يف احلج والعمرة: واإلحصار
 [ :ن فاته الوقوف فاته الحجم: ]قوله

من مل يدرك عرفة قبل أذان الفجر يوم النحر فقد فاته احلج ملا ثبت عند اخلمسة بإسناد صحيح أن النيب 
فمفهوم احلديث أن من مل يدرك « الحج عرفة فمن أدرك عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج»: قال

 .ذاعرفة مل يدرك احلج وال خالف بني أهل العلم يف ه
 [ :وتحلل بعمرة: ]قوله
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 .فمن فاته الوقوف فاته احلج وحتلل بعمرة، فيطوف بالبيت ويسعى بني الصفا واملروة وحيلق
 [ :ويقضي: ]قوله
 .يقضي احلج العام القادم: أي

 [ :ويهدي إن لم يكن اشترطه: ]قوله
وحنوه فمن ( ي حيث حبستينفمحل: )إن مل يكن قد قال: يهدي من العام القادم إن مل يكن اشرتطه؛ أي: أي

 .اشرتط فال جيب عليه قضاء وال هدي وإمنا احلكم فيمن مل يشرتط ذلك
إذا فاته الوقوف بعرفة فإنه يتحلل بعمرة فيطوف بالبيت ويسعى بني الصفا واملروة وحيلق أو يقصر وجيب عليه 

 .يف العام القادم أن حيج ويهدي مع حجه عن تلك احلجة اليت فاته الوقوف هبا
: أن عمر سأله رجل  قد فاته الوقوف بعرفة فقال له: ما ثبت يف موطأ مالك بإسناد صحيح: ودليل هذا

ثم قد حللت فإذا كان من قابل فاحجج )طف واسع واحلق أو قصر : أي( اصنع كما يصنع المعتمر)
ي بإسناد صحيح وال يعلم له خمالف بل وافقه زيد بن ثابت كما يف سنن البيهق (واهد ما تيسر من الهدي

 .أنه يهدي عام القضاء: وظاهر األثر وهو املذهب
مل يقيد ذلك حبج الفريضة وعليه فهذا احلكم يشمل من فاته حج الفريضة وحج « ويقضي»: ويف قول املؤلف

 .التطوع، فيحج من قابل ويهدي وهذا هو مذهب مجهور العلماء
 .ابل مطلقاً ومل يستفصل عمر أهي حجة نفل أم فرضلظاهر أثر عمر املتقدم فإن ظاهره أن عليه احلج من ق

فاحلج جيب بالشروع فيه، فإذا فاته الوقوف يف { اْلَحجَّ َواَلُعْمَرَة لِلَّهِ  َوأَِتمُّوا}: اهلل عّز وجل قالوألن : قالوا
 .هذه السنة فيجب عليه أن يأيت به يف سنة أخرى كالنذر

 :مسألة
أنا نويت احلج : ن خيتار البقاء على إحرامه إىل السنة القادمة، فيقولمن فاته الوقوف بعرفة فهل جيوز له أ

 فأبقى حمرماً إىل السنة القادمة؟
جيوز له هذا قياسًا على العمرة، فكما أن العمرة جيوز أن يبقى حمرمًا هبا السنة والسنتني والثالث : قال احلنابلة

 .فكذلك احلج
ال جيوز ذلك وال جيزئ بل جيب عليه أن يتحلل منه بعمرة كما :العلماء وذكره املوفق احتماالً  وقال مجهور

 .تقدم
ألن احلج ال جيزئ إال بأشهره فليس له أن حيرم يف أشهر احلج يف سنة ويفعل املناسك يف سنة أخرى، فال : قالوا

 .بد أن حيرم يف أشهر احلج حلج السنة نفسها
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اإلحرام هبا يف كل وقت من السنة خبالف احلج فليس له  وهذا فرق بني احلج والعمرة، فإن العمرة جيزئ: قالوا
 .أن حيرم به إال يف أشهره

 .وألثر عمر املتقدم فقد أمر أن يتحلل بطواف وسعي وحلق أو تقصري، وظاهر األمر الوجوب
السنة والراجح قول اجلمهور يف هذه املسألة خالفًا للحنابلة وأنه إذا فاته الوقوف فليس له أن يبقى حمرمًا إىل 

 .القادمة بل جيب عليه أن يتحلل بعمرة
 :مسألة

 .وإن وقف بعض الناس خطأ يف يوم النحر يظنونه يوم عرفة فقد فاهتم احلج
أما إن أخطأ الناس كلهم يوم عرفة ال بعضهم صح وقوفهم إمجاعًا وهو يوم عرفة باطنًا وظاهرًا أيضًا على 

 .يراه الناس شهراً  الصحيح اختاره شيخ االسالم ألن الشهر اسم ملا
 [ :ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل: ]قوله

 .حتلل: حنر أو ذبح هديه، مث حل؛ أي: إن صده عدو عن البيت أهدى؛ أي
 .فهذا الرجل أحرم حبج أو عمرة مث منعه عدو  له من أن يتم نسكه فإنه ينحر اهلدي ويتحلل

 .وال خالف بني أهل العلم يف هذا{َر ِمَن اْلَهْديِ فَِإْن ُأْحِصْرُتْم َفَما اْستَـْيسَ }: لقوله تعاىل
 .ومل يذكر املؤلف احللق، وهو املذهب كما يف املنتهى وأن احللق أو التقصري ال جيب على احملصر

 .رياً ومل يذكر حلقاً أو تقص {َما اْستَـْيَسَر ِمَن اْلَهْديِ فَِإْن ُأْحِصْرُتْم فَ }: اهلل مل يشرتطه فقد قال تعاىلألن : قالوا
أمر به  أنه جيب عليه احللق، وهذا هو الراجح ، فإن النيب : والقول الثاين يف املذهب واختاره يف اإلقناع

حلق بالحديبية في عمرته وأمر ) أن النيب : أصحابه احملصرين فقد ثبت يف البخاري عن املِْسور بن خْمَرمة
 (.أصحابه بذلك، ونحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك

فحال كفار قريش دون البيت فنحر خرجنا مع رسول اهلل : ) الصحيحني من حديث ابن عمر قالويف
 (.النبي صّلى اهلل عليه وسّلم هديه وحلق رأسه

 .فقد حنر مث حلق وأمر أصحابه بذلك، والسنة تدل على ما يدل عليه القرآن من األحكام باتفاق أهل العلم
 .د حلق رأسه وأمر باحللقوفعله، فقفعلى ذلك فيه أمر النيب 

ُلَغ اْلَهْدُي َمِحلَّهُ َوالَ َتْحِلُقوا ُرُؤوَسُكْم َحتَّ }:حيلق قبل أن ينحر لقوله تعاىل وليس له أن  .{ى يـَبـْ
عن شيء قدم وال أخر يف ذلك وإمنا جاز يف يوم النحر تقدمي احللق على النحر دفعًا للحرج فما سئل النيب 

 .«رجافعل وال ح»: اليوم إال قال
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أنه ال جيب عليه القضاء، فمن ُأحصر فالواجب عليه أن ينحر وحيلق وال جيب عليه احلج : وظاهر كالم املؤلف
 .يف السنة املقبلة

 .ومل يوجب قضاء{ َما اْستَـْيَسَر ِمَن اْلَهْديِ فَِإْن ُأْحِصْرُتْم فَ }: واستدلوا بقوله تعاىل
ب أيب حنيفة، ملا ثبت عند اخلمسة بإسناد صحيح أن النيب وعن اإلمام أمحد أن القضاء واجب عليه وهو مذه

من ُكسر أو َعِرج فليحل وعليه الحج من قابل»: قال». 
فهذا قد أحرم باحلج فوجب عليه أن يتمه فإذا مل ميكنه إمتامه يف { َوأَِتمُّوا اْلَحجَّ َواَلُعْمَرَة لِلَّهِ }: ولقوله تعاىل

 .القادمة وهذا القول هو الراجح هذه السنة فعليه أن حيج يف السنة 
 [ :فإن فقده صام عشرة أيام ثم حل: ]قوله
 .إن فقد اهلدي فإنه يصوم عشرة أيام مث حيل: أي

 .وليس له أن يتحلل حىت يصوم؛ هذا هو املذهب
 .وقد تقدم الكالم على هذه املسألة وأن الراجح أنه إن فقده حتلل بال صوم

 [ :مرةوإن ُصد عن عرفة تحلل بع: ]قوله
هذا رجل مل ُيصدَّ عن البيت فيمكنه أن يطوف به ويسعى بني الصفا واملروة وإمنا ُصد عن عرفة اليت هي ركن 

 .احلج األعظم فيتحلل بعمرة وال هدي عليه وال قضاء
 أمر الصحابة وقد أهلوا باحلج أن يقلبوا إهالهلم باحلج إىل عمرة وإذا جاز هذا من غريوهذا ظاهر  ألن النيب 

 .إحصار فهو مع اإلحصار أوىل
: أما إن حبس وصد عن الطواف بالبيت، فقد وقف بعرفة ورمى وحلق مث ُمنع وُصد عن طواف اإلفاضة، فقالوا

 .يبقى حمرماً أبداً حىت يطوف بالبيت
 .ألن املنع متعلق بالبيت فال ميكنه التحلل بعمرة كاملسألة السابقة

ألن اإلحصار إمنا ورد من اإلحرام التام وهو الذي يكون احملرم فيه : واوليس له أن يتحلل هبدي كاحملصر، قال
 .ممنوعاً من مجيع احملظورات وهذا يكون قبل التحلل األول

 .وذهب الشافعية إىل أنه له أن يتحلل كما يتحلل احملصر، فيذبح مث حيلق
اآلية عامة يف كل حمصر سواء كان اإلحصار قبل ف{َما اْستَـْيَسَر ِمَن اْلَهْديِ فَِإْن ُأْحِصْرُتْم فَ }: لقوله تعاىل

 .عرفة أم بعدها
فمن أحصر ومنع سواء كان اإلحصار بعد عرفة أو قبلها، بعد التحلل األول أو قبله، فإنه يتحلل باهلدي 

 .لعموم اآلية وهو الراجح 
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 .ام وملا فيه من رفع احلرجواملعىن يقتضي هذا، مث إن التحلل من اإلحرام الناقص أوىل من التحلل من اإلحرام الت
 .الراجح ما ذهب إليه الشافعية وأن من ُصد عن طواف الزيارة فإنه ينحر هديه مث حيل: فعلى ذلك

 .ومن أحصر عن واجب من الواجبات كطواف الوداع فعليه دم يف املشهور يف املذهب
 [ :وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما  إن لم يكن اشترط: ]قوله

 .ره مرض أو ذهاب نفقتهإذا حص
 .يبقى حمرماً وال يكون له حكم احملصرين: فقال احلنابلة، وهو مذهب اجلمهور

وهذه اآلية نزلت يف منع املشركني النيب  {َما اْستَـْيَسَر ِمَن اْلَهْديِ فَِإْن ُأْحِصْرُتْم فَ }: ألن اهلل قال يف كتابه: قالوا
ر من العدو ومل يلحقوا به غريهوأصحابه من العمرة فهي قد نزلت يف اإلحصا. 

رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح، وحنوه عن ابن ( ال حصر إال من عدو: )وصح عن ابن عباس أنه قال
 .عمر يف املوطأ بإسناد صحيح

وذهب األحناف إىل أن اإلحصار عام من العدو وغريه كاملرض وذهاب النفقة وغري ذلك، وهو رواية عن 
ل ابن مسعود وطائفة من التابعني كمجاهد واحلسن وعلقمة، وهو قول أيب ثور ومذهب اإلمام أمحد وقو 

 .الظاهرية
رواه اخلمسة وإسناده «  من ُكسر أو عرج فليتحلل وعليه الحج من قابل»: مبا تقدم من قوله : واستدلوا

 .صحيح، وهو دليل ظاهر يف هذه املسألة
ومن منعه مرض أو ذهاب نفقة {َما اْستَـْيَسَر ِمَن اْلَهْديِ ُأْحِصْرُتْم فَ  فَِإنْ }: وألنه داخل يف عموم اآلية: لواقا

 .فهو حمصر
اإلحصار من مرض واحلصر من عدو، وعليه محل ابن القيم قول ابن عباس »: بل قال غري واحد من أهل اللغة

 .من العدو: من املرض، واحلصر: فاإلحصار« املتقدم أنه من جهة اللغة
 .العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب: دليلهم فيقالوأما اجلواب عن 

 .وهذا هو القول الراجح وهو اختيار ابن القيم
لضباعة  هذا كله إن مل يكن اشرتط، فإن اشرتط فإنه يتحلل وال دم عليه وال يبقى حمرمًا ملا ثبت يف قوله 

 .«ى ربك ما استثنيتِ فإن لك عل»: ويف النسائي« اشترطي أن محلِّي حيث حبستني»: بنت الزبري
 باب الهدي واألضحية

 .من اهلدية وهو ما يهدى إىل حرم اهلل تعاىل من النعم وغريها: اهلدي
 .فهي ما يذبح يوم النحر وأيام التشريق من النعم تقرباً إىل اهلل تعاىل: وأما األضحية
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ضحَية ـ ُأضحيَّة ـ ِإضحّية، فهذه ُأضحَية ـ إِ : كسر اهلمزة، وضمها، وتشديد الياء وختفيفها: وفيها عدة لغات
 .أربع لغات

 .«َأضحاة»، ولغة سادسة وهي «ضحيَّة»وفيها لغة خامسة وهي 
 [ :أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم: ]قال المؤلف رحمه اهلل تعالى

 .األفضل يف األضحية واهلدي اإلبل مث البقر مث الغنم، هذا هو مذهب مجهور العلماء
من راح يوم الجمعة في الساعة األولى فكأنما قرب بدنة، »: قالعليه أن النيب  واستدلوا باحلديث املتفق

 .«ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا  أقرن
 .األفضل يف األضاحي الغنم: وقال املالكية

بكبشين ضحى النبي ): أنس بن مالك قال فقد ثبت يف الصحيحني من حديثبفعل النيب : واستدلوا
واألملح ما كان بياضه أكثر من  (أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على ِصفاحهما

 .سواِده
 .ضحى بالغنم فالنيب « ضحى بكبشين»: والشاهد قوله

لرجل في عهد النبي كان ا: )وملا ثبت يف الرتمذي وابن ماجه بإسناد صحيح عن أيب أيوب األنصاري قال
وهذا القول (. يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون ثم تباهى الناس كما ترى

 .فيه قوة 
 .وما استدل به اجلمهور حديث عام يدل على فضيلة اإلبل على البقر والغنم وعلى فضيلة البقر على الغنم

 ضاحي فما ذهب إليه املالكية أصح، باب األوحديث املالكية حديث خاص يدل على فضل الغنم يف
 أعلم واهلل

 .وأفضل كل جنس أمسنه فأغاله سواء كان ذكراً أو أنثى
ووصله أبو ( كنا نسمَّن األضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون: )ويف البخاري عن أيب أمامة معلقاً قال

 .نعيم يف مستخرجه
 .«مسينني»: ملتقدموعند أيب عوانة يف مستخرجه من حديث أنس ا

 .«مثينني»: ويف بلوغ املرام البن حجر أن عند أيب عوانة يف رواية
وَمْن يـَُعظِّْم َشَعاِئَر اللَِّه فَِإنَـَّها ِمْن تـَْقَوى }: ضاحي من شعائر اهلل قال تعاىلوألن هذا من تعظيم شعائر اهلل واأل

 .فأفضل األضاحي أمسنها فأغالها{ اْلُقُلوبِ 
 [ :وال يجزئ فيها إال جذع ضأن: ] تعالىقوله رحمه اهلل
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اجلذع من الضأن جيزئ وال جيزئ اجلذع من املعز، وبينهما فارق فإن اجلذع من الضأن ينزو فيلقح خبالف اجلذع 
 .من املعز

 .ويعرف اجلذع من الضأن بأن ينام صوفه على ظهره
 .وهو ما له ستة أشهر: قال احلنابلة

 [ :وثني سواه: ]قوله
و املسن فال جيزئ من غري الضأن إال املسن، وهو ما له من اإلبل مخس سنني، ومن البقر سنتان، ومن ه:الثين

 .املعز سنة
ويدل على أن اجلذع من الضأن جيزئ يف األضحية ما ثبت يف سنن أيب داود والنسائي وابن ماجه بإسناد 

 النسائي بإسناد جيد عن عقبة بن وثبت يف «يوفي مما توفي منه الثنيةإن الجذع »: قالصحيح أن النيب 
 .حنوه يف الصحيحني( بالجذع من الضأنضحينا مع النبي : )عامر قال

ال تذبحوا إال مسنة إال أن يعسر عليكم فاذبحوا جذعا  من »: قالوأما ما ثبت يف مسلم أن النيب 
يستحب لكم أال : ة؛ أي، فهذا احلديث حيمل على االستحباب مجعًا بينه وبني األحاديث املتقدم« الضأن

 .تذحبوا إال املسن إال إن يعسر عليكم ذلك فاذحبوا اجلذع من الضأن
فيجزئ اجلذع من الضأن وهذا هو مذهب مجاهري العلماء، وال جيزئ من غري الضأن إال الثين أو املسن : إذن

  .وهو ما له من اإلبل مخس سنني، ومن البقر سنتان، ومن املعز سنة
 [ :اإلبل خمس سنين ومن البقر سنتان ومن الغنم سنةوهو ما له من ]

 [ :والضأن نصفها: ]قوله رحمه اهلل تعالى
 .ستة أشهر، هذا هو املشهور يف املذهب كما تقدم: أي

 [ :وتجزئ الشاة عن الواحد: ]قوله رحمه اهلل تعالى
 .ال يصح االشرتاك فيها خبالف اإلبل والبقر: أي

ه وأوالده من أهل بيته الشاة الواحدة حلديث أيب أيوب يف الرتمذي وابن ماجه وجتزئ عن الرجل الواحد ونسائ
وهو ( يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمونالرجل على عهد النبي كان : )قال

 .املذهب
 [ :والبدنة والبقرة عن سبعة: ]قوله رحمه اهلل تعالى

فإذا اشرتك سبعة فأقل من ( البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعةنحرنا مع النبي : )حلديث جابر يف مسلم
 .ذلك ببقرة أو بدنة أجزأ ذلك عنهم
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 .ولو اشرتى اثنان شاتني على الشيوع أجزأ ذلك عنهما كما لو ذبح كل واحٍد منهما شاةً 
 [ :وال تجزئ العوراء: ]قوله رحمه اهلل تعالى

ني قائمًة مل تنخسف وعليها بياض فإهنا جتزئ ملفهوم قوله وهي اليت ذهبت إحدى عينيها، وأما إذا كانت الع
 :«والعوراء البين عورها». 

 [ :والعجفاء: ]قوله رحمه اهلل تعالى
 .وهي اهلزيلة الضعيفة اليت ال مخ يف عظامها 

 [ :والعرجاء: ]قوله رحمه اهلل تعالى
 .ملرعىعرجها شديد ُيضر هبا يف الرعي وحلاق الغنم يف ا: البني عرجها؛ أي

العوراء : أربع ال تجوز في األضاحي»: قالويدل على هذا ما ثبت عند اخلمسة بإسناد صحيح أن النيب 
فيها مرض بّين مضر ببدنها يفسد لحمها سواء كان جربا  أو : البيِّن عورها، والمريضة البيِّن مرضها ـ أي

: ي غيره ـ والعرجاء البيِّن ظلعها ـ أيغيره خالفا  لمن قيده من أهل العلم بالجرب فالحديث عام فيه وف
، فهذه األربع ال تجزئ في األضاحي، فإذا « التي ال مخ فيها ـ: عرجها ـ والعجفاء التي ال تُنِقي ـ أي

 .ضحى بها لم تجزئه
 [ :والهتماء: ]قوله رحمه اهلل تعالى

 .وهي اليت سقطت ثناياها من أصلها
 .زئواملشهور عند احلنابلة أن اهلتماء ال جت

أهنا جتزئ وهذا هو الراجح ألنه : وذهب بعض احلنابلة وهو أحد الوجهني عند الشافعية واختاره شيخ اإلسالم
 .ال دليل يدل على عدم إجزائها

قد حصر غري اجملزئ من الضحايا بأربع ومل يذكر منها ما سقطت ثناياها أو سقطت بعض وألن النيب 
 .أسناهنا

 [ :جدَّاءوال: ]قوله رحمه اهلل تعالى
يف : فال جتزئ؛ ألن هذا أوىل من ذهاب شحمة العني؛ أي: من جدَّ الضرع إذا يبس فال لنب فيها، قالوا

 .العوراء
اليت يبس »ويف هذا نظر فإن العوراء إمنا ورد الشرع بعدم إجزائها ألن عورها يضر برعيها، خبالف اجلداء 

 .ها واملقصود هو اللحمفإن هذا ال يؤثر يف رعيها وال يؤثر يف حلم« ضرعها
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وَمْن يـَُعظِّْم َشَعاِئَر اللَِّه فَِإنَـَّها }:تكون سليمة من ذلك لقوله تعاىلفاألظهر أن اجلدَّاء جتزئ مع أن األوىل أن 
 .وهذا يقتضي استحباب اختيار األفضل{ ِمْن تـَْقَوى اْلُقُلوبِ 

 [ :والمريضة: ]قوله رحمه اهلل تعالى
 . فيها مرض ظاهر مضرٌّ يفسد حلمها كاجلرب فهذه ال جتزئ يف األضحيةالبني مرضها فهي اليت: أي

 .فإن بان املرض بعد الذبح أجزأت وعليه قرار هيئة كبار العلماء باألكثرية
 [ :والعضباء: ]قوله رحمه اهلل تعالى

 .أكثر من النصف: وهي اليت ذهب أكثر أذهنا أو قرهنا؛ أي
نهى أن يضحى بأعضب القرن )أن النيب :لرتمذي وصححه عن عليالنسائي وا ال جتزئ ملا روى: قالوا

 (.واألذن
وذهب مجهور العلماء إىل أهنا جتزئ وهو اختيار طائفة من احلنابلة كصاحب اإلنصاف واستظهره صاحب 

 .الفروع واختاره الشيخ عبد الرمحن السعدي
علي بن أيب طالب، ومل يرو عن ُجري واحلديث الذي استدل به احلنابلة يرويه قتادة عن ُجري السدوسي عن 

 .إال قتادة
 .حبديث ُجري ألنه مل يرو عنه إال قتادة: أي»ال حيتج حبديثه؛ : وقال أبو حامت

أثىن قتادة على ُجري، فعلى ذلك : ؛ أي«لكن أثنى عليه: قلت»: وتعقب الذهيب قول أيب حامت املتقدم بقوله
 .حديثه ال بأس به

 .اء اهلل وقد صححه الرتمذي وغريهفعلى ذلك احلديث حسن إن ش
أربع ال تجوز »: لكن احلديث ال يظهر االستدالل به على عدم اإلجزاء، بل الظاهر أن النهي لكراهية حلديث

وهذه ليست منها، وألن أهل العلم قد أمجعوا على أن التضحية باخلرقاء والشرقاء واملقابلة « في األضاحي
 .نها يف حديث صحيح كما سيأيتواملدابرة جيزئ، وقد ثبت النهي ع

 .ما ال جيزئ بأربع ومل يذكر أعضب األذن والقرن، فاألظهر محله على الكراهيةوقد حصر النيب 
 .فالراجح من قويل العلماء أن التضحية بأعضب األذن والقرن جمزئ مع الكراهية

 [ :بل البتراء خلقة: ]قوله رحمه اهلل تعالى
موهم أن هذا القيد معترب عند احلنابلة وليس  « خلقة»: ب، وتقييد املؤلف بقولههي اليت ليس هلا ذن: البرتاء

 .كذلك بل البرتاء اليت ال ذنب هلا خلقة أو بأن يكون قد قطع منها فإهنا جتزئ ألنه ال خيل باملقصود
 .وأما اإللية فهي مقصودة فال جيزئ مقطوع اإللية
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 .كاملة ال نقص فيها  وأما اليت ال إلية هلا خلقة فإهنا جتزئ ألهنا
 [ :والجمَّاء: ]قوله رحمه اهلل تعالى

 .هي اليت ال قرن هلا، وهي جمزئة
 .فالبرتاء واجلماء جتزئ عندهم ومل أر خالفاً بني أهل العلم يف هذا

 .وألن هذا ال أثر له على حلمها فأجزأت
 [ :وخصي: ]قوله رحمه اهلل تعالى

 .ال خالف بني أهل العلم أنه جيزئ: اخلصي
، وهو من الوجاء وهو اخلصاء، فقد ضحى به النيب  «موجوءين»: حديث أنس املتقدم قالويف أيب داود من 

 .أفضل للحم وأطيب له وأمسن
 [ :غير مجبوب: ]قوله رحمه اهلل تعالى

ذكره، فإنه ال جيزئ يف املشهور عند احلنابلة؛ ألنه قد ذهب شيء : فإن ترتب على اخلصاء جب عضوه؛ أي
 .ضائه وهو ذكرهمن أع

 .وذهب بعض احلنابلة إىل أنه جيزئ ولو جب عضوه
وهذا أظهر ؛ ألنه ال يؤثر يف اللحم وألن عضوه ليس مقصوداً باألكل عادة وإن كان األفضل غري اجملبوب لكن 

 .األوىل عدم التضحية به
 

 [ :وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف: ]قوله رحمه اهلل تعالى
ه قطع أو يف قرنه قطع أقل من النصف فإنه جيزئ، وقد تقدم أنه إذا كان القطع أكثر من إن كان يف أذن

 .النصف فهو األعضب وهو ال جيزئ عند احلنابلة
 .فإن كان القطع نصفاً فأقل فإنه جيزئ عندهم مع الكراهة وال خالف بني أهل العلم يف هذا

أن نستشرف العين واألذن وأال أمرنا النبي : )الملا ثبت عند أيب داود والرتمذي بإسناد صحيح عن علي ق
 (.نضحي بعوراء وال مقابَلة وال مداَبرة وال خرقاء وال َشرقاء

 .هي اليت قطع شيء من أذهنا من جهة مقدم األذن: املقابلة
 .يكون القطع من مؤخر األذن: واملدابرة
 .اليت يف أذهنا خرق مستدير: واخلرقاء
 .شق سواء كان مستديراً أوالً اليت يف أذهنا : والشرقاء



 

 
 

 

 هـ4141/ ربيع األول / تاريخ اإلضافة 

 

  ( مناسككتاب ال) نع  شرح زاد المستق

 هـ4129

 

 

  هللا ةحمد بن عبدهللا الحمد حفظ/ لفضيلة الشيخ 

135 

 موقع يعني بدروس (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

ما كان يف أذهنا شق أو قطع ومل يصل ذلك إىل أكثر من النصف فعند عامة العلماء أن ذلك ال : فعلى ذلك
 .يؤثر يف باب األضاحي

أما إذا كان أكثر من النصف، فاملشهور يف املذهب أنه ال جيزئ وهو األعضب والصحيح القول بإجزائه كما 
 .تقدم

 :مسألة
 .أهل العلم بالعوراء إمجاعاً العمياء فال جتزئأحلق 
 :مسألة

 .األضحية ال بد أن تكون كاملة فإن كانت مقطوعة الرجل أو حنو ذلك فإهنا ال جتزئ ألهنا ليست كاملة
 :مسألة

َعَلى َما َرزَقـَُهْم  َوَيْذُكُروا اْسَم اللَِّه ِفي أَيَّاٍم َمْعُلوَماتٍ }: من هبيمة األنعام لقوله تعاىل ال بد أن تكون األضحية
َعامِ   .فلو كان وحشياً أو أحد أبويه وحشياً فال جتزئ التضحية به ،{ِمْن َبِهيَمِة األَنـْ

والسنة نحر اإلبل قائمة معقولة  يدها اليسرى فيطعنها بالحربة في الَوهدة التي بين أصل العنق : ]قوله
 [ :والصدر

 .لعنق والصدرهو املكان املطمئن الذي بني أصل ا: «الوهدة»
ربطت، فهي قائمة على ثالثة : هذه الصفة املستحبة يف حنر اإلبل أن تكون قائمة قد عقلت يدها اليسرى؛ أي

 .أطراف، مث تنحر حبربة أو حنوها يف الوهدة اليت بني عنقها وبني صدرها
َها َصَوآ}: ودليل ذلك قوله تعاىل بن عباس كما يف قال ا{ َبْت ُجُنوبـَُهافَّ فَِإَذا َوجَ فَاذُْكُروا اْسَم اللَِّه َعَليـْ

َها َصَوآفَّ }: البخاري  .سقطت : أي {َجَبْت ُجُنوبـَُهافَِإَذا وَ }قياماً : أي {فَاذُْكُروا اْسَم اللَِّه َعَليـْ
 ابعثها قياما  مقيدة سنة ):رجل قد أناخ بدنته ينحرها فقال وثبت يف البخاري أن ابن عمر أتى على

 (. محمد
 .هو مرسل وعليه العمل فإن عقلت اليمىن فال بأس( معقولة اليسرى): أيب داود ويف مراسيل

إن اهلل كتب اإلحسان »: قالوتنحر يف الوهدة ألن ذلك أسهل خلروج روحها وقد ثبت يف مسلم أن النيب 
رح على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا الِقْتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الِذْبحة وليحد أحدكم َشْفَرته ولي

 .«ذبيحته
 [ :ويذبح غيرها: ]قوله رحمه اهلل تعالى

 .من بقر وغنم، فإهنا تذبح ذحباً 



 

 
 

 

 هـ4141/ ربيع األول / تاريخ اإلضافة 

 

  ( مناسككتاب ال) نع  شرح زاد المستق

 هـ4129

 

 

  هللا ةحمد بن عبدهللا الحمد حفظ/ لفضيلة الشيخ 

136 

 موقع يعني بدروس (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

رُُكْم ِإنَّ اللََّه يَْأمُ }: ع رجله على صفاحهما وقال تعاىلذبح الكبشني األملحني بيده ووضوقد تقدم أن النيب 
 .{َأْن َتْذَبُحوا بـََقَرة  

لرجل على اجلنب الذي إىل السماء لئال تتحرك وتوجه إىل القبلة فتضجع الشاة أو البقرة على جنبها مث توضع ا
 .استحباباً 

ويستحب ـ وهذا باتفاق العلماء ـ أن تضجع على جنبها األيسر وذلك من أجل أن يكون الذبح باليد : قالوا
 .اليمىن وهذا أسهل

 .سهل لهيعمل بيده اليسرى ـ فإنه يضجعها على جنبها األمين ألنه أ: فإن كان أيسر ـ أي
 .« وليرح ذبيحته»: ويف احلديث

 [ :ويجوز عكسها: ]قوله رحمه اهلل تعالى
ما أنهر الدم وذكر اسم »: قال يف املتفق عليهفلو ذبح اإلبل أو حنر البقر والغنم فإن ذلك جائز ألن النيب 

 .بفإذا أهنر الدم بالسكني حنراً أو ذحباً فإنه جيزئ؛ لكنه خالف املستح «اهلل عليه فكل
 [ :بسم اهلل واهلل أكبر: ويقول: ]قوله رحمه اهلل تعالى

ملا ذبح الكبشني األملحني أن النيب : استحباباً، وقد تقدم حديث أنس وفيه« واهلل أكرب»وجوباً « بسم اهلل»
 .«بسم اهلل واهلل أكبر»: مسى وكرب، ويف مسلم قال

 [ :اللهم هذا منك ولك: ]قوله رحمه اهلل تعالى
واحلديث فيه عنعنة «  اللهم هذا منك ولك»: قالأن النيب : يف سنن أيب داود من حديث جابرثبت هذا 

حممد بن إسحاق لكن له شاهد عند أيب يعلى من حديث أيب سعيد، وله شاهد آخر عند الطرباين من حديث 
 .ابن عباس فاحلديث حسن

 .نعمًة وفضالً : «هذا منك»
 .تعبداً ورقاً : «ولك»

 [ :ويتوالها صاحبها: ] تعالىقوله رحمه اهلل
وقد نحر النبي )ذبح الكبشني بيده، املستحب أن يتوالها صاحبها وقد تقدم يف حديث أنس أن النيب 

كما يف مسلم( من هديه ثالثا  وستين بيده وأعطى عليا  ما بقي وقد أشركه في هديه. 
 .لذبح أو النحرفهذا يدل على أن املستحب يف األضحية واهلدي أن يتوىل صاحبها ا

 :لكن لو توالها غريه وكان أهالً للذبح فال بأس ولذا قال
 [ :أو يوكل مسلما  ]
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 .وتوكيل املسلم يف ذبح األضحية ال خالف بني أهل العلم أنه جيزئ
 .وال خالف بني أهل العلم أنه لو وكَّل وثنياً يف ذبح أضحيته أنه ال جيزئ ألن ذحبه ال حيل

 :كل املسلم كتابياً على ذبح أضحيته على قولنيواختلفوا هل يصح أن يو 
 .أنه جيزئ: أصحهما وهو املشهور عند احلنابلة وهو مذهب اجلمهور

 .ال جيزئ ألهنا قربة وعبادة فال تصح من كافر وهو رواية عن أمحد: وقال املالكية
ابته يف األضحية كإنابته والصحيح ما ذهب إليه اجلمهور من اإلجزاء وذلك ألن الكافر الذمي جتزئ ذكاته، وإن

يف بناء املسجد، والذمي جيوز أن يتوىل فعل القربة إن كان فعلها ليس على وجه التعبد وهنا فعل القربة ليس 
 .على وجه التعبد فهو توكل بالذبح وهو أهل له

 [ :ويشهدها: ]قوله رحمه اهلل تعالى
 .أو أنثى يستحب له أن ينظر إليها ذكراً كان: يشهدها املضحي؛ أي: أي

 «تك يُغفْر لك بأول قطرة من دمهااحضري أضحي»: قال لفاطمةواستدلوا حبديث رواه البيهقي أن النيب 
 .واحلديث ال يصح، فقد رواه البيهقي وضعفه وهو كما قال

 [ :ووقت الذبح بعد صالة العيد: ]قوله رحمه اهلل تعالى
 .«من كان ذبح قبل الصالة فليعد»: قالدليل ذلك ما ثبت يف الصحيحني من حديث أنس أن النيب 

من ضحَّى قبل الصالة فإنما هي شاة لحم ومن »: قالوثبت يف الصحيحني من حديث الرباء أن النيب 
فمن ذبح قبل صالة العيد فإهنا ال جتزئه، وإمنا هي  «فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمينذبح بعد الصالة 

 .حلم ألهله للحديث املتقدم
 .األحاديث أن وقت اإلجزاء مقيَّد بفعل الصالة نفسها ال بوقتها وظاهر هذه

فلو أخرت صالة العيد فال جيزئ الذبح قبلها وإن ذهب من وقتها ما يكفي لفعلها وهو مذهب مجهور 
 .العلماء

وعن اإلمام أمحد وهو ظاهر كالم اخلرقي من احلنابلة وهو مذهب بعض احلنابلة أنه إذا ذهب من وقت صالة 
 .يد قدر يكفي لفعل الصالة فإنه جيزئ الذبحالع

وهذا خالف ظاهر األحاديث، فإن األحاديث املتقدمة ظاهرها أن اإلجزاء مقيد بفعل الصالة نفسها، فإن 
وظاهره أن من ذبح قبل الصالة وإن كان بعد مرور وقت  «من كان ذبح قبل الصالة فليعد»: قالالنيب 

 .يكفي لفعلها فإهنا ال تصح منه
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كن إن كان يف موضع ال تقام فيه صالة العيد من باديٍة أو غريها فإذا مضى قدر  يكفي لصالهتا بعد دخول ل
 :وقتها فيجزئ الذبح، وهو املذهب، ولذا قال

 [ :أو قدره]
 .قدر زمن صالة العيد، ملن كان يف موضع ال تصلى فيه صالة العيد: هنا للتنويع؛ أي« أو»فـ 

 [ :إلى يومين]: قوله رحمه اهلل تعالى
 يوم النحر واليوم األول والثاين من أيام التشريق، وال جيزئ: هذا آخر وقتها، فعلى ذلك أيام النحر ثالثة أيام

الذبح يف اليوم الثالث من أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي احلجة هذا هو املشهور عند احلنابلة 
 .وهو مذهب مجهور العلماء

 (.نهى عن ادخار األضاحي فوق ثالث: )ثبت يف الصحيحني أن النيب مبا : واستدلوا
 .القول بأن أيام الذبح ثالثة أيام: أي«عن خمسة من أصحاب النبي »:وقال اإلمام أمحد

 .وهذه املسألة يف اهلدي أيضاً 
 .يوم النحر وأيام التشريق كلها: وذهب الشافعية إىل أن أيام النحر أربعة أيام

 .«ذبح كل أيام التشريق»:لقارواه اإلمام أمحد يف مسنده من حديث جبري بن مطعم أن النيبمبا:واستدلوا
 .واحلديث إسناده منقطع لكن له شواهد وطرق يرتقي هبا إىل الصحة فاحلديث صحيح

هذه األيام ـ أيام رمي فكانت أيام : وهو مروي عن علي وجبري بن مطعم رضي اهلل عنهما، وألهنا ـ أي: قالوا
 .بح أيضاً ذ

 .وما ذهب إليه الشافعية هو الراجح وهو اختيار شيخ اإلسالم وتلميذه ابن القيم
 .ألن احلديث الوارد يف هذا صحيح لشواهده وطرقه
فهذا احلديث ( نهى عن ادخار األضاحي فوق ثالث: )وأما ما استدل به أهل القول األول من أن النيب 

 .أيام إمنا هو يف أيام االدخار وأهنا ثالثة
فلو ذبح يف يوم النحر فال يدخر إال يوم النحر ويومني بعده، ولو حنر يف اليوم الثاين من أيام النحر وهو أول 

 .أيام التشريق فال يدخر إال يف اليوم األول والثاين والثالث من أيام التشريق، وهكذا
 .فاملسألة يف النهي عن االدخار

 .«كلوا وتصدقوا وتزودوا وادخروا»: قالمسلم أن النيب  مث إن احلديث منسوخ، فقد ثبت يف صحيح
 .وإمنا هني عن االدخار فوق ثالث حلاجة أصابت الناس مث نسخ ذلك
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وأما اآلثار اليت ذكرها اإلمام أمحد فإهنا معارضة بأثر علي وجبري بن مطعم، وباحلديث أيضاً فإن احلديث تقدم 
 .« كل أيام التشريق ذبح»: تصحيحه وهو حديث

 .الراجح أن أيام التشريق كلها أيام حنر: فعلى ذلك
 [ :ويكره في ليلتهما: ]قوله رحمه اهلل تعالى
 .يف ليلة اليوم األول من أيام التشريق ويف ليلة اليوم الثاين من أيام التشريق مع الكراهة:وجيزئ يف ليلتيهما؛أي

 .ليالً أن الذبح ال جيزئ : وذهب املالكية وهو رواية عن اإلمام أمحد
َعامِ َوَيْذُكُروا اْسَم اللَِّه ِفي أَيَّاٍم َمْعُلوَماٍت َعَلى َما َرزَقـَهُ }:قال ألن اهلل عّز وجل: قالوا   {ْم ِمْن بَِهيَمِة األَنـْ

 .فجعل الذبح يف األيام، واأليام مجع يوم، واليوم هو النهار
 (.نهى أن يضحى ليال  )أن النيب : وروى الطرباين

 :ل األول عن أدلة املالكيةوأجاب أهل القو 
فـََعَقُروَها فـََقاَل َتَمتـَُّعوا ِفي }:لها فيها وهذا نظري قوله تعاىلفإن األيام إذا ذكرت جمموعة دخل لي: أما اآلية

 .بلياليهن وهنا كذلك: أي{ َدارُِكْم َثالَثََة أَيَّامٍ 
ًا فإن فيه راويًا متهمًا بالكذب عن التضحية لياًل فإن احلديث ال يصح بل هو ضعيف جدوأما هني النيب 

 .فاحلديث ال يصح عن النيب 
 .فالراجح أن الذبح ليالً جمزئ ملا تقدم وهو قول اجلمهور

واألوىل أن يذبح هناراً خروجًا من اخلالف القوي يف هذه املسألة وألن التضحية هناراً فيها إظهار  هلذه الشعرية، 
 .واهلل أعلم

 [ :إن فات قضى واجبهف: ]قوله رحمه اهلل تعالى
خيرج وقت األضاحي بأذان املغرب من آخر أيام التشريق ـ على الراجح ـ وبأذان املغرب من ثاين أيام التشريق 

 .على املذهب
فإذا خرج الوقت فال ختلو األضحية من أن تكون واجبة أو مستحبة فإن كانت األضحية واجبة ـ كمنذورة أو 

 ولو بعد خروج الوقت حتصيالً ملصلحة تفريقها ويكون ذلك من باب القضاء أن يكون قد عينها ـ فإهنا تذبح
فإذا ذحبها بعد خروج الوقت فهي ليست بأضحية، وإمنا هي شاة حلٍم، فإن : وأما إن كانت األضحية مستحبة

 .فرقها على الفقراء واملساكني فهي صدقة من الصدقات ألهنا سنة فات حملها
 .ا إىل العام القادم فيضحي بأضحيتني ألهنا يف حق املوصي سنةفإن كانت وصيًة فإنه يؤخره

 فصل
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  [ :هذا هدي أو أضحية: ويتعينان بقوله: ]قال المؤلف رحمه اهلل تعالى
فإن هذه البهيمة جيب ذحبها هلل هديًا أو أضحية باتفاق العلماء ألن « هذا هدي أو أضحية أو هلل»:فإذا قال

 .لفظه يقتضي ذلك
 [ :ال بالنية: ]مه اهلل تعالىقال المؤلف رح

 .فإذا اشرتى شاة ينوي أهنا أضحية فال تتعني
 .كإخراجه ماله للصدقة، ال يتعني بالنية
 .ويتعني أيضاً بإشعاره أو تقليده مع النية

أن ُتْدمى صفحة البعري اليسرى من جهة السنام حىت خيرج الدم ليظهر أنه هدي، وقد ثبت يف : واإلشعار هو
 (.أشعر بدنه وقلدها)ن النيب الصحيحني أ
 .أن يوضع فيها على هيئة القالدة نعال وحنوها: والتقليد هو

 (.أهدى غنما  وقلدها)وقد ثبت يف الصحيحني أن النيب 
 .وإشعار الغنم ليس مشروعاً باإلمجاع، وإمنا املشروع هو تقليدها هذا يف اهلدي

 .بشيء يف هذا الباوأما األضحية فلم يرد عن النيب 
فإذا قلد هديه أو أشعره فإن هذا الفعل يقوم مقام التعيني باللفظ مع النية وهذا أصح قويل العلماء يف هذه 

 .المسألة
 .يتعني بالشراء مع النية وهو رواية عن أمحد: وقال شيخ اإلسالم

 .واألرجح املذهب واستظهره شيخنا الشيخ حممد رمحه اهلل
 .أو بالفعل الدال عليه كاإلشعار والتقليدالتعيني ال يثبت إال باللفظ : إذن

 [ :وإذا تعينت لم يجز بيعها وال هبتها: ]قوله رحمه اهلل تعالى
فإذا تعينت البهيمة هديًا أو أضحية فال جيوز بيعها؛ ألهنا بتعيينها خرجت من ملكه وأصبحت حقًا هلل تعاىل 

 .فليس له التصرف فيها كالوقف
 [ :ن يبدلها بخير منهاإال أ: ]قوله رحمه اهلل تعالى

له إن اشرتى أضحية من الغنم وعينها مث رأى غريها خريًا منها فله أن يبدهلا خبري منها أو يبيعها ويشرتي :أي
 .بثمنها خرياً منها

 .للمصلحة يف ذلك فهو أنفع للفقراء هذا هو املذهب عند احلنابلة: قالوا
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خلطاب من احلنابلة ألهنا قد تعينت بلفظه أو فعله فليس له أن ال جيوز وهو قول أيب ا: والوجه الثاين يف املذهب
 .يبدهلا ولو كان البدل خرياً منها

وهذا هو مذهب الشافعية ألنه بتعيينه هلا قد أخرجها من ملكيته وأصبحت حقًا هلل تعاىل فليس له أن يبدهلا 
 .ولو كان هذا البدل خرياً منها

زئ فيه الفاضل عن املفضول فله إن نذر أن يصلي يف املسجد النبوي والقول األول هو الراجح كالنذر فإنه جي
 .أن يصلي يف املسجد احلرام فكذلك هنا

 [ :ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق به: ]قوله رحمه اهلل تعالى
ه إن كان جز الصوف من البهيمة أنفع هلا كجزه يف وقت الربيع ليكون أخف هلا يف رعيها فله ذلك لكن

يتصدق به هذا هو املذهب والراجح، وهو اختيار القاضي أن له أن ينتفع به كاجللد بل أوىل وهو الصواب 
 .تعاىل هذا إن كان جزها أنفع هلاواختاره الشيخ حممد بن عثيمني رمحه اهلل 

 .وإال فال جيوز ألهنا حق هلل تعاىل فليس له أن يتصرف فيها إال مبا ينفعهما
 :ا؟ قوالن ألهل العلمـ وهل له أن يركبه

: أنه ليس له أن يركبها إال عند الضرورة، مبعىن: وهو مذهب الشافعية واملشهور يف مذهب اإلمام أمحد: األول
 .أن يلجأ إىل ركوهبا فال جيد ظهراً غريها يركبه

 .ركوهبا أن له أن يركبها مطلقاً ولو مل ُيضطر إىل: وهو مذهب املالكية وأحد الوجهني يف املذهب: الثاين
اركبها بالمعروف إذا »: سئل عن ركوب اهلدي فقالمبا ثبت يف مسلم أن النيب : استدل أهل القول األول

 .«أُلجئت إليها حتى تجد ظهرا  
: رأى رجاًل يسوق بدنًة فقال له النيب مبا ثبت يف الصحيحني أن النيب : واستدل أهل القول الثاين

 .يف الثانية أو الثالثة« اركبها ويلك»: له النبي  فقال( إنها بدنة: )فقال« اركبها»
فالظاهر أنه كان ال جيد ظهراً « اركبها»: والقول األول أظهر ألن احلديث الذي استدلوا به أخص وأما قوله 

 .غريها ولذا كان يسوقها
هبا فله أن يركبها فاألظهر أنه له أن يركبها إن اضطر إليها، وهكذا األضحية إن تعينت، فإذا عني بدنة يضحي 

 .إذا اضطر إىل ذلك
بعها فحكمه حكمها هديًا أو ويتبعها ولدها سواء ُعينت وهي حامل أو محلت بعد تعيينها فإن ولدها يت

وأما  .ذكره يف املغينف كما روى ذلك عنه سعيد بن منصور وهو قول علي بن أيب طالب وال يُعلم له خمالأضحية
 دها ومل يضر بلحمها ألنه هو الذي يعلفها ويطعمها ويقوم بشأهناشرب لبنها، فيجوز إن مل يضر بول
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 .فأشبه املرهِتن، فإن املرهِتن حيلب الدابة املرهونة بقدر ما ينفق عليها من علف وحنوه فكذلك هنا
 [ :وال يعطي جازرها أجرته منها: ]قوله رحمه اهلل تعالى

ما ثبت : رته من حلمها أو جلدها أو صوفها والدليلاجلزار ال يعطى أجرته منها، فليس للمضحي أن يعطيه أج
( أن أقوم على بدنه أن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتهاأمرني النبي : )يف الصحيحني عن علي قال

 .«نحن نعطيه من عندنا»: وهو ما يوضع على ظهورها، وأال أعطي اجلزار منها قال النيب 
 .فإن أعطاه منها هدية أو صدقة فال بأس

 [ :وال يبيع جلدها وال شيئا  منها بل ينتفع به: ]له رحمه اهلل تعالىقو 
نهى أن يعطى الجزار )ألن الشارع إمنا أذن له بأن يأكل منها وينتفع هبا وأما البيع فال، وقد تقدم أن النيب 

 .البيع، فإن هذا دليل بالتنبيه على النهي عن بيع شيء منها: ومثل ذلك (شيئا  منها
 .له أن يبيع جلدها أو صوفها وله أن ينتفع بهفال جيوز 

 [ :وإن تعّيبت ذبحها وأجزأته: ]قوله رحمه اهلل تعالى
، فإهنا جتزئ  إذا عنيَّ رجل أضحيته وقبل أن يأيت يوم النحر حدث فيها عيب مينع اإلجزاء كأن يصيبها عرج بنين

 .عنه
اإلجزاء فإنه جيزئ عنه وال جيب عليه أن يهدي  ومثل ذلك لو أنه عني هدياً تطوعاً مث حدث له عيب مينع من

 .غريه وال أن يضحي بغريه
وذلك ألنه ليس بواجب عليه يف األصل إمنا وجب بالتعيني فإذا حدث له تلف أو عيب فإنه ال جيب عليه أن 

 .يبدله ألنه أمانة عنده وتلف بال تعد وال تفريط منه ومثل ذلك لو سرق
 [ :أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيينإال : ]قوله رحمه اهلل تعالى

 .فإنه جيب عليه أن يذبح بدهلا
رجل معه هدي واجب فحدث يف هذا اهلدي الواجب عيب مينع من اإلجزاء وقد عينه بتقليده أو إشعاره أو 

 .«هذا هدي»: بقوله
يف ذمته ذبح  هذه أضحية أو كان قد نذرها فتلفت أو تعيبت فإن الواجب ال يسقط عنه فقد تعلق: أو قال

 .شاة سليمة من العيوب فال تربأ ذمته بل تبقى مشغولة حىت يذبح ما وجب عليه سليماً من العيوب
 وهل له التصرف هبذا املعيب أم ليس له ذلك؟

مجهور أهل العلم على أن له أن يتصرف هبذا املعيب وينتفع به وهو قول ابن عباس رواه سعيد بن منصور يف 
 .جيزئ عنه وقد أوجب الشارع عليه بدله فعاد إىل ملكيته وبطل تعيينه سننه، وذلك ألنه ال



 

 
 

 

 هـ4141/ ربيع األول / تاريخ اإلضافة 

 

  ( مناسككتاب ال) نع  شرح زاد المستق

 هـ4129

 

 

  هللا ةحمد بن عبدهللا الحمد حفظ/ لفضيلة الشيخ 

143 

 موقع يعني بدروس (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

وهدي التطوع إن حدث به عطب أو حنو ذلك فإنه ينحر مث يؤخذ من دمه بالقالئد اليت عليه ويلطخ جبوانبه 
ث كان يبعأن النيب : ليعرفه الفقراء وال يأكل هو ورفقته منه شيئًا فقد ثبت يف مسلم عن ذؤيب أيب قبيصة

إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتا  فانحرها ثم اغمس نعلها ـ وهي القالئد »: معه بالبدن مث يقول
على جانبها وهذا من أجل معرفة الفقراء : التي على رقبتها ـ في دمها ثم اضرب به على صفحتها ـ أي

 .«لها ـ وال تطعمها أنت وال أحد من أهل رفقتك
 .عطبها هو أو أحد من رفقته ليأكلهاوهذا من باب سد الذريعة لئال ي

 [ :واألضحية سنة: ]قوله رحمه اهلل تعالى
إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فال يأخذ »: قال، وقد ثبت يف مسلم أن النيب لفعل النيب 

 .«وال يقلمن ظفرا  »: ويف رواية« من شعره وال بشرته شيئا  
لف والواجبات ال تعلق بإرادته، بل جيب عليه أن يفعلها مطلقاً، هذا األضحية بإرادة املكفعلق النيب : قالوا

 .هو مذهب مجهور العلماء
 .أهنا واجبة على الغين: وذهب أبو حنيفة وهو رواية عن اإلمام أمحد

من وجد سعة فلم »: قالمبا روى أمحد وابن ماجه واحلاكم وصححه عن أيب هريرة أن النيب : واستدلوا
ورجح األئمة : واحلديث الصحيح أنه موقوف على أيب هريرة قال احلافظ ابن حجر  «صالنايضح فال يقربن م

 .اهـ.غريه وقفه
أن أبا بكر وعمر كانا : )وهو خمالف لقول أيب بكر وعمر رضي اهلل عنهما، ففي سنن البيهقي بإسناد صحيح

 .دون أهنا واجبةخمافة أن يقتدي الناس هبما فيعتق: أي (ال يضحيان مخافة أن يُقتدى بهما
 .اجملرد وفعله اجملرد ال يدل على الوجوبهو الراجح ، وليس يف األضحية إال فعل النيب : والقول األول

 [ :وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها: ]قوله رحمه اهلل تعالى
 .، وألنه يؤدي إىل تعطيل هذه الشعرية العظيمةفذبح األضحية أفضل من التصدق بثمنها لفعل النيب 

 [ :وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثالثا  : ]قوله رحمه اهلل تعالى
 .يسن له أن يأكل ثلثها، وأن يتصدق بثلثها وأن يهدي ثلثها، هذا هو املشهور يف املذهب

نحن »: بأثر عن ابن عمر ذكره املوفق يف املغين ومل يعزه، وحكاه اإلمام أمحد عن ابن مسعود فقال: واستدلوا
 .وذكره حمتجاً به فهو حجة إن شاء اهلل« بد اهلل بن مسعودنذهب إلى أثر ع

إىل اجلار والقريب ـ ثلثها ويدخر : فاملستحب له أن يقسم األضحية أثالثًا فيتصدق بثلثها ويهدي ـ أي: وعليه
 .لنفسه ثلثها هذا يف األضحية



 

 
 

 

 هـ4141/ ربيع األول / تاريخ اإلضافة 

 

  ( مناسككتاب ال) نع  شرح زاد المستق

 هـ4129

 

 

  هللا ةحمد بن عبدهللا الحمد حفظ/ لفضيلة الشيخ 

144 

 موقع يعني بدروس (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

أمر بَبضعة من  )أن النيب  وأما يف اهلدي فاملستحب أن يأكل شيئاً منه ويتصدق بالباقي، فقد ثبت يف مسلم
هو وعلي رضي اهلل عنه فلم يأخذ النيب : أي( كل بدنة فجعلت في قدر فأكال منها وشربا من مرقها

ثلثها بل أخذ بضعة من كل واحدة منها. 
 [ :وإن أكلها إال أوقية تصدق بها جاز: ]قوله رحمه اهلل تعالى

كلوا »: قال زء يسريًا قدر أوقية جاز فإن النيب األضحية ولو كان هذا اجل: فإن تصدق جبزء منها؛ أي
فتجزئ الصدقة بأي شيء منها وإن قل، فلو أخذ بضعة فتصدق هبا أجزأ عنه ولو وأطلق النيب  «وتصدقوا

 .أكل الباقي أو أهداه
 [ :وإال ضمنها: ]قوله رحمه اهلل تعالى

يتصدق به، وذلك ألن الصدقة منها واجبة إن مل خيرج شيئًا منها، فإنه يضمن فيجب عليه أن يشرتي حلمًا 
 .« وتصدقوا»: لقوله 

 [ :ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئا  : ]قوله رحمه اهلل تعالى
ال جيوز ملن أراد أن يضحي أن يأخذ من بشرته وال من شعره شيئاً، وذلك للحديث املتقدم سواء ذحبها بيده 

 .هو أو غريه
دخلت الليلة األوىل من شهر ذي احلجة فليس له أن يأخذ من شعره وال من بشرته وال ظفره شيئًا لقوله فإذا 
إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فال يمس من شعره وال بشرته شيئا  »: يف صحيح مسلم »

 .«وال يقلمن ظفرا  »: ويف رواية
 .وظاهر احلديث التحرمي

 .األظهر التحرمي وهو مذهب احلنابلة لظاهر احلديث وذهب اجلمهور إىل الكراهية و
 :مسألة

واعلم أن من تعينت أضحيته فوقع فيها عيب من فعله فإنه يضمنها ألن على اليد ما أخذت حىت تؤديه فإن 
 .حدث يف هذه البهيمة شيء من العيوب بال تعدي منه وال تفريط فال شيء عليه ألن يده يد أمانة

 :مسألة
 شروعة للحاج؟وهل األضحية م

ذهب مجهور العلماء إىل مشروعية األضحية يف يوم النحر مطلقًا للحاج وغريه، وأن احلاج يستحب له أن 
 .يضحي كغريه

 (.ضحى في حجة الوداع عن نسائه بالبقر)مبا ثبت يف الصحيحني أن النيب : واستدلوا
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 .فدل هذا على مشروعية األضحية للحاج كغريه: قالوا
 .ال تشرع للحاج وإمنا يشرع له اهلدي: وهو اختيار شيخ اإلسالم وقال املالكية

َوَأذِّْن ِفي النَّاِس بِاْلَحجِّ يَْأُتوَك رَِجاال  َوَعَلى ُكلِّ }: ي يف أضواء البيان بقوله تعاىلواستدل على هذا الشنقيط
ُهْم َيْذُكُروا اْسَم اللَِّه ِفي أَيَّاٍم َمْعُلوَماٍت َعَلى َما َرَزقَـ لَِيْشَهُدوا َمَناِفَع َلُهْم وَ {}تِيَن ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعِميقٍ َضاِمٍر يَأْ 

َعامِ  فبهيمة األنعام املذكورة يف هذه اآلية الكرمية هي اهلدي بدليل أن اهلل عّز وجل ذكر األذان  {ِمْن َبِهيَمِة األَنـْ
َلُهْم َوَيْذُكُروا اْسَم اللَِّه ِفي أَيَّاٍم َمْعُلوَماٍت َعَلى  لَِيْشَهُدوا َمَناِفعَ }:وقال{النَّاسِ  َوَأذِّْن ِفي}:الباحلج قبلها فق

، ومعلوم أن األضحية تثبت بكل موضع فتبني أن هبيمة األنعام اليت يذكر اسم {ْم ِمْن َبِهيَمِة األَنـَْعامِ َما َرزَقـَهُ 
 .اهلل عليها يف هذه اآلية الكرمية هي اهلدايا ال األضاحي

 .مل يصح عنه وال عن أصحابه إال اهلدي يف حجة الوداعأن النيب : ويدل على هذا أيضاً 
ويف بعضها « حنر»فمن تصرف بعض الرواة، بدليل أهنا جاءت يف بعض الروايات بلفظ « ضحى»: وأما قوله

 .« أهدى»
 .كن قارنات وأنه هدي القرانويدل على هذا أن نساء النيب 

 .يخ اإلسالم وأن اهلدي هو املشروع للحاج دون األضحيةفالراجح ما ذهب إليه املالكية وهو اختيار ش
 فصلٌ 

 [ :تسن العقيقة: ]قال المؤلف رحمه اهلل تعالى
هي الذبيحة تذبح عن املولود، ومسيت عقيقة ألن : فعيلة مبعىن مفعولة من العق وهو القطع، والعقيقة: العقيقة

 .عروقها تقطع عند الذبح
 .هب مجهور العلماءفالعقيقة سنة مؤكدة وهو مذ: «تسن»

عق عن الحسن والحسين )واستدلوا على سنيتها مبا ثبت يف سنن النسائي بإسناد صحيح أن النيب 
 (.بكبشين كبشين

فالصواب أنه مرسل كما قال أبو حامت ( عق عن كل واحد منهما بكبش)أما ما رواه أبو داود أن النيب 
 .الرازي وغريه

( أن نعق عن الغالم شاتين وعن الجارية شاةأمرنا النبي : )ة قالتويف الرتمذي بإسناد صحيح عن عائش
 .وإسناده صحيح
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ال »: ُسئل عن العقيقة فقالوال جتب العقيقة ملا ثبت يف سنن أيب داود والنسائي بإسناد حسن أن النيب 
غالم من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك؛ عن ال»: كأنه كره االسم، وقال« حيب اهلل العقوق

 .«شاتان مكافئتان ـ متماثلتان متشابهتان في السن واإلجزاء وفي السالمة من العيوب ـ وعن الجارية شاة
 .فعلقه بإرادة املكلف وحمبته، وهذا يدل على عدم الوجوب« من أحب أن ينسك»: فقد قال : قالوا

ألوىل ترك املداومة عليه، وال يكره يدل على أن هذا االسم وهو العقيقة ا« ال يحب اهلل العقوق»: ويف قوله 
 «تهكل غالم رهينة بعقيق»: د صحيحفيما ثبت عند اخلمسة بإسناإطالق التسمية من غري مداومة لقوله 

فدل على أن املكروه هو أن تغلب هذه التسمية على أمسائها األخرى، وهذا كتسمية املغرب بالعشاء وكتسمية 
غلبت على غريها من األمساء الشرعية فعلى ذلك تسمى بالنسيكة فإن مسيت  العشاء بالعتمة فإهنا إمنا تكره إن

الفعل املشتق منها، فقد قال تارة بالعقيقة من غري أن يهجر االسم الشرعي وهو النسيكة الختيار النيب 
د، وتسمى عندنا بالتميمة ألهنا تتم أمر املولو « من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه»: وقد كره العقوق. 

 .تقدم أن مذهب مجهور العلماء وهو املشهور عند احلنابلة أن العقيقة سنة مؤكدة
 .وعن اإلمام أمحد جتب واختاره طائفة من أصحابه وهو قول احلسن البصري وأهل الظاهر

نه يوم كل غالم رهينة بعقيقته تذبح ع»: قالمبا ثبت عند اخلمسة بإسناد صحيح أن النيب : واستدلوا
فهو حمبوس مرهتن بعقيقته فال فكاك له : قالوا« رهينة بعقيقته»: والشاهد قوله «حلق رأسه ويسمىالسابع وي

وكما أن الرهن جيب أن يفك فكذلك جيب أن يفك رهن هذا . من هذا احلبس وهذا االرهتان إال بالعقيقة
 .الغالم فيعق عنه
 (.عق عن الغالم شاتين وعن الجارية شاةأن نأمرنا النبي : )ـ حبديث عائشة املتقدم: واستدلوا ـ أيضاً 

 .ويف االستدالل هبذين الدليلني نظر
فال جيب على أحٍد ما يكون فكاكاً { َواَل َتِزُر َواِزرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى}:يقولفإن اهلل عّز وجل : أما الدليل األول

 .لغريه
م من هذا احلبس، فإن هذا يتعلق وألنه ال جيب على األب أن يقضي دين ولده املتويف وهو حمبوس بدينه أعظ

 .حبق اآلدمي املبين على املشاحة وحقوق اهلل عّز وجل مبنية على املساحمة
فاألمر فيه لالستحباب، فإن احلديث فيه األمر بأن يعق عنه بشاتني، وقد دلت : وأما حديث عائشة

 .األحاديث األخرى على أنه لو عق عنه بشاة، فإن ذلك جيزئ
كنا في الجاهلية إذا ولد ألحدنا غالم ذبح شاة ولطخ : )د بإسناد حسن عن بريدة قالففي سنن أيب داو 

« عن الغالم ـ ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران: رأسه بدمها فلما جاء اهلل باإلسالم كنا نذبح الشاة ـ أي
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اء اهلل فلما ج: )فكره الشارع لطخ رأسه بدم العقيقة وشرع حلق رأسه وأن يلطخ بزعفران والشاهد قوله
 .فدل على أن الشاة جتزئ (باإلسالم كنا نذبح الشاة

 .والراجح ما ذهب إليه مجهور العلماء وأن النسيكة سنة مستحبة وليست بواجبة، واهلل أعلم
 [ :عن الغالم شاتان وعن الجارية شاة: ]قوله رحمه اهلل تعالى
 (.عن الجارية شاةأن نعق عن الغالم شاتين و أمرنا النبي : )حلديث عائشة املتقدم

 .«أرجو أن خيلف اهلل عليه»: فإن مل يكن عنده ما يعق واقرتض فحسن إن كان له وفاء، قال اإلمام أمحد
 [ :تذبح يوم سابعه: ]قوله رحمه اهلل تعالى

 (.تذبح يوم سابعه: )استحباباً حلديث مسرة الذي رواه اخلمسة وفيه
 .ءفإن ذحبها قبل سابعه أجزأت عند مجهور العلما

 .والرهن يفك بإعطاء احلق قبل أوانه فكذلك العقيقة «كل غالم مرتهن بعقيقته»: حلديث
أن حيلق رأسه ويلطخ بزعفران ويتصدق بوزن شعره فضة ـ هذا إن كان ذكرًا ـ ففي : ويستحب يف اليوم السابع

ـ وذلك «ال»: قال أعق عنه: لما ولد الحسن قالت فاطمة للنبي : )املسند بإسناد جيد عن أيب رافع قال
 (.أحب أن يعق عنه كما تقدم ـ ولكن احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره من فضةألن النبي 

فيه أن احللق واللطخ بالزعفران بعد احللق، « ويحلق»: وقال« كل غالم رهينة بعقيقته»: وأيضًا قوله 
يث الواردة يف هذا الباب وهو والتصدق بوزن شعره من الفضة خمتص بالذكور دون اإلناث وهو ظاهر األحاد

 .املشهور يف املذهب وألن النساء يكره يف حقهن احللق
 .يف اليوم السابع، وهذا مذهب بعض احلنابلة: أي« ويسمى»: وأما التسمية فقد تقدم حديث مسرة وفيه

 .وذهب بعض احلنابلة إىل أن املستحب أن يسمي حني والدته
 .«لة ولد فسميته باسم أبي إبراهيمولد لي اللي»: قاللنيب مبا ثبت يف الصحيحني أن ا: واستدلوا

 :وسماه فحنكه بتمرأنه ذهب بابن ألبي طلحة حين ولد إلى النبي ):وثبت فيهما عن أنس بن مالك
 (.عبد اهلل

 .(المنذر حين ولد: ن األسودسمى المنذر ب: )وثبت أيضاً يف الصحيحني أن النيب 
على أن التسمية مشروعة حني الوالدة، ألن األحاديث الواردة فيه أصح، فإن وهذه أحاديث متفق عليها دلت 

 .مسي يوم سابعه فحسن
 [ :فإن فات ففي أربعة عشر فإن فات ففي إحدى وعشرين: ]قوله رحمه اهلل تعالى
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د ملا روى احلاكم يف مستدركه بإسناد جيد أن امرأة من آل عبد الرمحن بن أيب بكر نذرت إن ولدت امرأة عب
ال بل السنة عن الغالم شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة تذبح : )الرمحن حنرت جزوراً، فقالت عائشة

أعضاء ـ وال يكسر لها عظم وأن يكون ذلك يوم سابعه، فإن لم يكن ففي أربعة عشر فإن : ُجدوال  ـ أي
 .لنيب يدل على أنه من سنة ا( ال بل السنة: )ويف قوهلا( لم يكن ففي إحدى وعشرين

إن فات السابع فيستحب له أن يتأخر إىل اليوم الرابع عشر فإن فاته اليوم الرابع عشر فيستحب : فعلى ذلك
 .له أن يتأخر إىل اليوم احلادي والعشرين، فإن فات اليوم احلادي والعشرين فإنه يذحبها مىت شاء

 .آخر لوقتهاواملذهب أهنا تذبح عنه ولو كان ذلك بعد بلوغه وهو ظاهر ألنه ال 
 .غري البالغ، والراجح املذهب وأنه ال آخر لوقتها: وعن اإلمام أمحد أهنا ختتص بالصغري؛ أي

 .فإنه إسناد ال يثبت وقد أنكره اإلمام أمحد( عق عن نفسهالنبي )أن : وأما ما رواه الطرباين
احلنابلة وهو الراجح ألنه واستحب احلسن وعطاء أن يعق عن نفسه إن مل يعق عنه أبوه وهو قول طائفة من 

 .، وهو املذهب وأنه ال يستحب«ال أقول به وال أكرهه»: مرهتن هبا، وقال اإلمام أمحد
 .والذي يعق عنه يف املشهور عند احلنابلة هو األب فقط، فال جيزئ أن يعق عنه غريه إال عند موت أو امتناع

 .غريهمن ينفق عليه يعق عنه سواء كان أباً أو : وقال الشافعية
 .وذهب بعض أهل العلم وهو اختيار الشوكاين إىل أن العقيقة جتزئ من األب ومن غريه مطلقاً 

 .ولو كان بعيداً عنه ال ينفق عليه
ة عليهما وهذا هو القول الراجح ال تلزمه النفقوالنيب ( عق عن الحسن والحسين)واستدل بأن النيب 

 .ألن ذلك كقضاء الدين عنه،
 .من ماله ألنه مرهتن هباويعق عن اليتيم 

 [ :تنزع جدوال  وال يكسر عظمها: ]قوله رحمه اهلل تعالى
والرقبة وهكذا تنزع اليد،والرجل،:أي«وال يكسر عظمها»:اًء، فال تكسر عظامها، ولذا قالأي أعض:«جدوالً »

 (.عظم وتذبح جدوال  وال يكسر لها):ا، لألثر املتقدم عن عائشة قالتعضواً عضواً وال تكسر عظامه
 .وملا يف ذلك من التفاؤل بأن يكون هذا الغالم سليم األعضاء من الكسر أو العيب

وقد استحب احلنابلة أن تطبخ ألن ذلك أيسر مؤونة على الفقري، لكن إن كان دفعها للفقري حلمًا من غري 
 .طبخ أصلح له فهو أفضل

صاحب العقيقة منها ويطعم اجلار القريب  يأكل: أي( فتأكل وتطعم وتتصدق: )ويف أثر عائشة املتقدم قالت
 .ويتصدق على الفقري، كاألضحية يأكل منها ويَتصدق ويُهدي
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ومذهب احلنابلة أنه جيب أن يتصدق منها بشيء وإال ضمنه قياسًا على األضحية ألهنا أشبهتها يف سنها 
 .وشروطها فكذلك يف مصرفها

 [ :وحكمها كاألضحية: ]قال
يشرتط يف األضحية بأن تكون سليمة من العيوب وأن تكون مسنة كما تقدم يف فيشرتط يف العقيقة ما 

األضحية من اإلبل مخس سنني، والبقر سنتان، ومن املعز سنة، وجيزئ من الضأن اجلذع وهو ماله ستة أشهر 
 .اس ألن كال الذبيحتني نسيكة هللوهذا من باب القي

 [ :رك في دمإال أنه ال يجزئ فيها ش: ]قوله رحمه اهلل تعالى
 .هذا استثناء، فهي يف أحكامها كاألضحية لكن ال جيزئ فيها شرك يف دم فال جيزئ فيها سبع البدنة

 .ألن جمراها جمرى الفداء فهي فداء عن النفس والنفس بالنفس: قالوا
ة يقوم بل جيزئ ذلك وهذا أظهر ألن األدلة قد دلت على أن السبع من البدنة أو البقر : وقال مجهور العلماء

 .مقام الشاة يف األضحية واهلدي وتقاس عليها العقيقة
 .إهنا فداء عن النفس، فاجلواب أن ُسبَع البدنة يقوم مقام الشاة الواحدة فيكون فداًء هلا كالشاة: وأما قوهلم

 .لكن املستحب أن يذبح شاتني عن الغالم وشاة واحدة عن اجلارية فهو أفضل من سبع البدنة
 .حية عن العقيقة بأن يذبح يوم عيد األضحى وينوي هبا العقيقة واألضحيةوهل جتزئ األض

 .املذهب أهنا جتزئ عن العقيقة كما أن املكتوبة جتزئ عن حتية املسجد
وعن اإلمام أمحد أهنا ال جتزئ عنها ألن كال الذبيحتني مقصودة لذاهتا فلم جتزئ إحدامها عن األخرى وهو 

 .الراجح
زئ كاملكتوبة جتزئ عن حتية املسجد، فضعيف ألن حتية املسجد ليست مقصودة لذاهتا إهنا جت: وأما قوهلم

 .فاملقصود أن ال جيلس يف املسجد حىت يصلي
 [ :وال تسن الَفَرعة وال العتيرة: ]قوله رحمه اهلل تعالى

 .وال تكره إال أن تكون على وجه التشبه بأهل اجلاهلية
 .اجلاهلية يذحبوهنا آلهلتهم ذبح أول ولد الناقة وكان أهل: الفرعة
 .الذبيحة تذبح يف أول رجب ومها من سنن اجلاهلية وقد أبطلهما اإلسالم: هي الرجبية؛ أي: والَعِترية

 .«في اإلسالم»: وزاد النسائي«ال فـََرع وال عتيرة»: قالففي الصحيحني أن النيب 
 .ن العبادات مبناها على التوقيفظاهر األحاديث املنع، وذلك أل: وقال الشيخ عبد الرمحن بن سعدي
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وهذا ظاهر يف العترية وأما الفرع فجاء يف السنة ما يدل على جوازها هلل جال وعال فقد روى اخلمسة إال 
إنا كنا نعرت عترية يف اجلاهلية يف : نادى رجل رسول اهلل : الرتمذي وإسناده صحيح عن نُبيشة اهلذيل قال

إنا كنا نـُْفرِع : ، قال« وا في أي شهر كان، وبروا اهلل عّز وجل ، وأطعموااذبح»: رجب، فما تأمرنا؟ قال 
في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت »: فـََرعًا يف اجلاهلية فما تأمرنا؟ قال

أمرنا : )، ويف سنن أيب داود بإسناد صحيح عن عائشة قالت«بلحمه على ابن السبيل فإن ذلك هو خير
 .(من كل خمسين شاة شاةلنبي ا

 :مسألة
اجلنني الذي نفخت فيه الروح مث مات يف بطن أمه قبل والدته إن عق عنه فحسن وال يتأكد استحباهبا لظاهر 

 .«من ولد له ولد»: قوله 
 .«كل غالم رهينة بعقيقته»: وقوله« من ولد له ولد»: وأما إن مات قبل سابعه فإنه يعق عنه لقوله 

 :مسألة
أذن في أذن الحسن بن علي )يستحب األذان يف أذن الصيب املولود، ملا روى أبو داود والرتمذي أن النيب 

والعمل عليه عند »: واحلديث فيه عاصم بن عبيد اهلل وفيه ضعف، وقال الرتمذي(ولدته فاطمة بالصالةحين 
 .«أهل العلم

 .إسناد ال يصحوأما اإلقامة يف أذنه اليسرى فقد جاءت عند ابن الُسين ب
 :مسألة

 .التحنيك بتمر إذا مل يقصد به التربك بالريق فحسن
 :مسألة

 .وال جتزئ العقيقة إال أن تكون من هبيمة األنعام كاألضحية وتقدم ما يدل على ذلك
  :مسألة

 اوتبعه على هذ« محبوس عن الشفاعة لوالديه»: اختلف أهل العلم يف املراد منها فقال عطاء« مرهتن»: قوله
: وهذا أظهر؛ أي« إنها الزمة كلزوم الرهن»: ، وقيل«وفيه نظر ال يخفى»: اإلمام أمحد، قال ابن القيم

 .واألظهر ما تقدم« محبوس عن الحماية من الشيطان»: مؤكدة، وقيل
 

 واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 


